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Sammanfattning 
 
Kompetensutveckling är i dag ett högst aktuellt ämne för många organisationer i Sverige, 
oavsett deras inriktning. För att kunna konkurrera måste organisationerna vara så effektiva 
som möjligt vilket medför ett krav på utveckling. Idag ser de flesta företag ett stort värde i att 
samla samtliga medarbetares kompetens för att förstå och utveckla sig i en allt mer hårdnande 
konkurrens. Även i aktuell forskning har det framkommit att satsning på medarbetarnas 
engagemang och kompetensutveckling ger företag möjligheter till en förbättrad vinst genom 
att kompetensutveckling tillför högre produktivitet och kvalitet, bättre kundvärde och därmed 
större marknadsandelar samt ett bättre börsvärde.  
 
En kontenta av teorierna kring kompetensutveckling är att det är av stor vikt att hela 
organisationen, från medarbetaren till ledningsnivå, har en samsyn och förstår innebörden av 
de processer som leder fram till ett fördelaktigt resultat av kompetensutvecklande åtgärder. 
 
Att tillämpa kompetensutveckling innebär bland annat att utvärdera behov, stödja och 
uppmuntra till kompetensutvecklande åtgärder och fastställa huruvida de kan gynna 
organisationen. Huvudsyftet med denna uppsats är att analysera kompetensutveckling ur ett 
medarbetarperspektiv. På så sätt vill vi urskilja medarbetarens upplevda möjligheter, 
restriktioner och förhållningssätt till kompetensutveckling. Vår främsta avsikt med uppsatsen 
är att den ska fungera som ett underlag, i organisationers arbete med kompetensutveckling, 
och beskriva delar av de komplikationer som kan uppstå i processerna kring det arbetet. 
 
För att uppfylla syftet har vi arbetat med litteraturstudier inom ämnet, genomfört en 
enkätundersökning bland medarbetare i tre organisationer samt hämtat material ur sekundär 
organisationsinformation.  
 
Utifrån undersökningsresultatet drar vi författare slutsatsen att undersökta organisationer har 
en positiv inställning till medarbetarens kompetensutveckling och att de lägger tid och 
ekonomiska resurser på att framställa kompetensprogram. Vi ser dock i uppsatsens 
undersökning tydliga tendenser till att medarbetaren upplever en vag rollfördelning i ansvaret 
kring utveckling av kompetens, att det är svårt att få tid tilldelad för kompetensutvecklande 
åtgärder samt att en stor del av kompetensutvecklande åtgärder inte följs upp och tillvaratas i 
organisationen. 

     



  

Förord 
 
Vi vill rikta ett stort tack till vår handledare Roland Hansson, våra opponenter, Bo 
Ekehammar, Pia Pierre samt till er övriga som under resans gång bidragit med nyttiga 
synpunkter på uppsatsens innehåll och upplägg. 
 
Vidare vill vi uppmärksamma alla er som hjälpt oss att hitta rätt väg in i undersökta 
organisationer samt alla respondenter, ni vet vilka ni är. Tack för att ni har tagit er tid att 
besvara våra frågor och gett oss tillräckligt med inspiration och värdefullt material för att 
kunna skriva denna uppsats. 
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1. Inledning 
I detta kapitel redogör vi för bakgrunden till vår studie. Bakgrunden övergår sedan i en 
problemdiskussion vilken mynnar ut i en problemformulering samt uppsatsens syfte. 
Avslutningsvis tar vi upp några begreppsförklaringar samt beskriver uppsatsens avgränsningar 
och disposition. 
 
1.1 Bakgrund 

Under 1980-talet skedde stora förändringar i Sverige, såsom en snabb teknisk utveckling, en mer 
kunskapsintensiv industri och en hårdnande global konkurrens. Detta innebar att den individuella 
friheten ökade och att organisationerna alltmer tvingats överge detaljstyrning som 
ledningsfilosofi. Istället har den viktigaste ledningsuppgiften blivit att formulera en vision som 
skapar gemensam förståelse bland medarbetarna. (Sandberg & Targama, 1998) 
 
Att vi idag lever i en föränderlig omvärld innebär att det även ställs större krav på dagens 
organisationer. För att kunna konkurrera måste de vara så effektiva som möjligt vilket medför ett 
krav på utveckling. Om ett företags kompetensutveckling tidigare kunde koncentreras till 
ledningen samt ett fåtal specialister måste de flesta företag idag samla samtliga medarbetares 
kompetens för att förstå och utveckla sig för att klara konkurrensen (Hansson, 2005). I aktuell 
forskning har det framkommit att satsning på medarbetarnas engagemang och 
kompetensutveckling ger företag bättre vinst genom högre produktivitet och kvalitet, större 
marknadsandelar, bättre kundvärde och bättre börsvärde. Framgångsrika företag arbetar ofta mer, 
än mindre framgångsrika företag, när det gäller analys av kompetensbehov eller genomförande av 
och uppföljning av kompetensutveckling. Jämfört med kapital är dock kompetens svårare att 
finna, förädla och få utväxling på (ibid). 
 
Genom att se på kompetensutveckling ur ett ekonomiskt perspektiv läggs fokus på att skapa en 
effektivare organisation samt möjligheter att öka organisationens konkurrensförmåga (Andersson, 
2000). Innehållet i en kompetensstrategi påverkas av ett företags affärssituation, dess idé om hur 
affärsutveckling går till och dess idé om medarbetares roll i affärsutvecklingen. Genom 
kompetensutveckling av personal önskar företagen höja produktiviteten och därmed öka 
konkurrenskraften på arbetsmarknaden. (Hansson, 2005) 
 
I vårt researcharbete inom ämnet kompetensutveckling, vilket är ett mångfacetterat begrepp, fann 
vi att många tidigare teorier tar upp att det är av stor vikt att det inom en organisation bör råda en 
enhetlig syn på kompetensutveckling. Det bör råda en enhetlig syn mellan ledning, chefer och 
medarbetare. Men hur ser det egentligen ut i dagens organisationer? Ett intresse att närmare 
undersöka medarbetarens roll och vad denne har för mål och resonemang kring 
kompetensutveckling, ledde oss författare in på ett intressant forskningsområde som resulterat i 
denna uppsats. 
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1.2 Problemdiskussion 

En utvecklad kompetensförsörjning förutsätter vetskap om medarbetarnas kompetensnivå, deras 
kompetensbehov och om möjligheter samt nödvändighet att vidareutveckla deras kompetens. 
Personalens kunskap och kompetens utgör den främsta tillgången i många företag. Trots detta är 
redovisningen av vad företagen gör för att vårda och förbättra de resurser som används för att 
skapa mervärde ofta bristfällig. En bättre redovisning av företagens syn på sina medarbetare och 
av investeringar i kompetensutveckling kan vara motiverad både ur företagets och ur andras 
perspektiv. (Näringsdepartementet, 2002) 
 
Kompetensstrategin är en del av affärsstrategin vilket innebär att alla från styrelsen till 
medarbetaren är aktörer i sammanhanget. Ledning av kompetensutveckling är en huvuduppgift 
för alla chefer med personalansvar, men också för medarbetarna själva (Hansson, 2005). Flera 
befintliga teorier kring kompetensutveckling poängterar nödvändigheten av en, i organisationen, 
gemensam bild av den kompetens som kommer att behövas för att svara upp mot de utmaningar 
som verksamheten står inför. Därför krävs det även att alla i organisationen har en gemensam 
bild och förståelse för organisationens syften och mål med verksamheten. Har medarbetarna det i 
dagens organisationer? Går det alltid en röd tråd från företagets vision och affärsidé genom de 
olika affärsområdena till den individuella utvecklingen? Förstår de anställda alltid syftet med 
kompetensutvecklingen? Anser de att målet med den utbildning de får av organisationen ger ett 
resultat i samstämmighet med företagets syfte med utbildningen? 
 
Flera förekommande teorier inom ämnet poängterar vidare nödvändigheten med att ny kompetens 
även tas till vara och följs upp. Enkelt tolkat duger det inte att åka på en kurs och sedan fortsätta 
att arbeta precis som tidigare.  
 
Ser vi uppsatsförfattare till befintlig forskning upplever vi att det är många organisationer som 
idag använder sig av och lägger resurser på kompetensutveckling. Detta kan även styrkas med 
den, från Statistiska centralbyrån, senaste statistiken över personalutbildning som visar att det 
under andra halvåret 2003 avsattes cirka 2,2 procent av den totala arbetstiden till 
personalutbildning (SCB, 2003). Den personalutbildning som mättes var sådan utbildning som 
arbetsgivaren eller det egna företaget bekostat helt eller delvis (ibid). Omfattningen av 
personalutbildning tyder på att de spelar en betydelsefull roll för att höja kunskapsnivån och 
förbättra kompetensen i Sveriges organisationer.  
 
Kan dock organisationen förvänta sig att kompetensutveckling alltid resulterar i att 
kunskapsnivån höjs och att kompetensen förbättras? Om medarbetarna har ett annat syfte med 
den kompetensutveckling de får så skulle svaret kunna bli nej. Hur upplever olika medarbetare 
förutsättningarna för personlig kompetensutveckling i organisationen? Vill medarbetaren 
kompetensutvecklas för att bidra till att höja organisationens värde eller ser denne 
kompetensutvecklingen mer som några dagars ledighet från de vanliga arbetsrutinerna?  
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1.3 Problemformulering 

• Vilken medvetenhet har medarbetaren om sin organisations verksamhet? 
• Hur upplever medarbetaren sitt eget och organisationens initiativ till kompetensutveckling? 
• Upplever medarbetaren att organisationen vill, kan eller får möjlighet att tillgodogöra sig 

nyvunnen kompetens? 
• Upplever medarbetaren att hon eller han får möjlighet att tillgodogöra sig ny kompetens? 
• Vill medarbetaren tillgodogöra sig ny kompetens och i så fall varför?   
 
1.4 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att analysera kompetensutveckling ur ett medarbetarperspektiv. 
 
1.5 Begreppsförklaring 

Då kompetens och kompetensutveckling är begrepp som kan ha olika betydelse definierar vi 
nedan dessa närmare, i den bemärkelse vi använder dem:  
 
Kompetens: ”Förmågan att lösa en uppgift i en viss situation i en viss verksamhet.” (egen 
tolkning utifrån SOU 1991:56, s. 42) 
 
Kompetensutveckling: ”Kompetensutveckling är att utveckla rätt förutsättningar – inom 
målgruppen eller i målgruppens omgivning – för att målgruppen ska kunna höja sin förmåga att 
lösa aktuella uppgifter.” (Anttila, 2001, s. 69) 
 
Kompetensutveckling av formell karaktär: Innefattar olika typer av planerad utbildning, i form av 
exempelvis kurser (Agashae & Bratton, 2001). 
 
Kompetensutveckling av informell karaktär: Innebär till exempel när kollegor utbyter information 
med varandra om arbetsuppgifter och hur dessa skall lösas (Aronsson & Berglind, 1990). 
 
1.6 Beaktansvärda avgränsningar 

Resultatet av uppsatsen riktar sig, utan att vara organisationsspecifik, främst till ansvariga för 
arbete med kompetensutveckling. Tanken är att läsaren ska få en uppfattning av huruvida det 
råder en enhetlig syn mellan medarbetaren och ansvarig för kompetensutveckling i dagens 
organisationer. 
 
Vi avgränsar oss till att göra vår undersökning på organisationer som arbetar med 
kompetensutveckling av formell karaktär och då i bemärkelsen interna eller externa kurser med 
en direkt koppling till nuvarande eller framtida arbetsuppgifter. Avgränsningen är gjord för att få 
en rimlig och jämförbar nivå på kompetensutveckling bland respondenterna. 
  
En ytterligare avgränsning är att vi ser på kompetensutveckling ur ett medarbetarperspektiv. 
Avgränsningen är gjord för att det är medarbetarnas subjektiva upplevelser som är det centrala i 
denna studie. 
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1.7 Disposition 

Vi har i det inledande kapitel 1 beskrivit bakgrunden till vårt problemområde och presenterat 
syftet med vårt arbete. 
 
I Kapitel 2 redogör vi för det tillvägagångssätt och den metod vi valt för uppsatsens empiridel. 
 
I Kapitel 3 presenterar den teoretiska referensramen en grundläggande förståelse för betydelsen 
av begreppen kompetens och kompetensutveckling samt olika organisationsaktörers funktioner 
vid arbetet med kompetensutveckling.  
 
I kapitel 4 redogör vi för resultatet av vår empiriska datainsamling. Empirin ligger sedan till 
grund för analysen. 
 
I Kapitel 5 analyserar vi våra empiriska data mot den teoretiska referensramen. Vi avslutar 
kapitlet med de slutsatser som utmynnat ur analysen genom att sammanfatta vårt slutresonemang 
per undersökningsfråga.  
 
Uppsatsen avslutas med kapitel 6 där vi diskuterar uppsatsens relevans och bidrag till forskningen 
samt gör en kritisk granskning av sekundär och primär data. Kapitlet avslutas med förslag till 
fortsatt forskning. 
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2. Metod  
Detta kapitel avser att beskriva undersökningens uppläggning och genomförande så att läsaren 
på egen hand ska få möjlighet att bedöma de följande resultatens och tolkningarnas rimlighet. Vi 
inleder kapitlet med att diskutera det övergripande angreppssätt som vi använder för att därefter 
introducera vårt eget tillvägagångssätt samt vår datainsamlingsmetod.  
 
2.1 Vårt övergripande angreppssätt 

2.1.1 Vetenskapligt förhållningssätt 

Inom en forskares vetenskapliga disciplin kan man av tradition arbeta med vissa modellösningar 
och metoder som i själva verket är färgade av en speciell filosofisk/metavetenskaplig 
skolbildning. Två tongivande skolbildningar inom forskarsamhället är positivism och 
hermeneutik (Patel & Davidson, 2003). Som forskare behöver man ha en utgångspunkt, vilken är 
den grundsyn och de värderingar man har, samt en egen förståelse av fenomenet ifråga (Patel & 
Tebelius, 1987). Enligt Eriksson & Wiedersheim-Paul (1997) behöver det inte innebära att en 
forskare måste välja ett hermeneutiskt eller positivistiskt förhållningssätt, eftersom det finns 
möjlighet att utveckla synsätt som kombinerar dessa. Inom vetenskapsteorin finns det dock inte 
enbart dessa två traditioner, men de klassas som två huvudinriktningar (Gilje & Grimen, 2004). 
 
Positivismen har sitt ursprung i naturvetenskapen och syftar till att fånga fenomenet med den 
säkra och exakta ansatsen (Thurén, 2003). Positivistiska vetenskapsfilosofer menar att varje 
teoretisk utsaga skall kunna översättas till verifierbara observationer (Patel & Davidson, 2003). 
Hermeneutiken är däremot utpräglat humanistisk och menar på att det inte alltid går att tro på en 
absolut kunskap och att man istället måste ha en förståelse för relativistiska framgångar (Thurén, 
2003). Dessa två vetenskapliga discipliner kan ses som två motsatser till varandra (ibid) och de 
båda har två mycket olika uppfattningar både om vad som är vetenskap och om vilka funktioner 
vetenskapen bör ha och faktiskt har (Holme & Solvang, 1991). Det positivistiska synsättet 
insisterar på att det måste vara en absolut åtskillnad mellan ”är” och ”bör” och att det endast är 
empiriska resultat och logiska slutledningar som ger grund för sann kunskap. Det hermeneutiska 
synsättet betonar att det finns ett samband mellan ”är” och ”bör” som man inte kan frigöra sig 
från och som dessutom ses som önskvärt. (ibid) 
 
Vår underökning av medarbetarens syn på kompetensutveckling kanske inte kommer att kunna 
ge ett resultat som visar på att det är på det sättet i alla organisationer. Däremot kan vi, i enlighet 
med hermeneutiken, förstå och tolka de svar vi får av våra respondenter i undersökningen. 
Genom att vi undersöker många medarbetares syn på kompetensutveckling kan vi sedan se en 
helhet som kan tala om att så här bör det kunna se ut även i andra liknande organisationer, men vi 
kan inte säga att det med säkerhet är så. Det argumenterar för att vi kommer att vara närmare ett 
hermeneutiskt förhållningssätt än ett positivistiskt. Ytterligare stöd för ett hermeneutiskt 
förhållningssätt är att vi växlar mellan ett del- och helhetsperspektiv. Vår tanke är, precis som 
Wallén (1996) beskriver, att varje nytt textavsnitt som man läser kan leda till ett nytt sätt att 
förstå tidigare avsnitt. Tolkandet framskrider genom en växling mellan den aktuella delen man 
arbetar med och den framväxande helheten (ibid). Innan vi påbörjade vårt arbete med uppsatsen 
läste vi in oss på ämnet kompetensutveckling. Även under arbetets gång läser vi nya teorier inom 
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ämnet vilket gör att vi hela tiden ser nya sätt att förstå tidigare teorier och det växer sakta, från de 
olika delarna, fram en helhet. Att vi redan innan arbetets gång har läst litteratur inom ämnet, 
diskuterat ämnet med människor i vår omgivning, haft egna funderingar och värderingar gör att 
vi även, som den hermeneutiska forskaren, närmar oss forskningsobjektet subjektivt utifrån vår 
förförståelse (Patel & Davidson, 2003). Samtidigt som vi, som forskare, är subjektiva vill vi ge en 
mångsidig och nyanserad bild av både underökning och referensram, för att därmed nå en så hög 
grad av objektivitet som möjligt. Vi påstår inte att vi med ett hermeneutiskt förhållningssätt går åt 
en total subjektivitet men vi anser, precis som Holme och Solvang (1991), att det traditionella, 
positivistiska objektivitetsidealet är omöjligt. Då vi använder oss av en enkät för att samla in 
information så använder vi oss av en kvantitativ metod och många gånger får det positivistiska 
synsättet stå just för kvantitativa, statistiska hårddatametoder (Patel & Davidson, 2003). En något 
felaktig tolkning är att hermeneutiken uteslutande handlar om kvalitativa metoder (Gustavsson, 
2004). Kvantitativa data används i tolkningsarbetet, men det är sällan man kvantifierar de 
fenomen man studerar (ibid). 
 

2.1.2 Metodteori 

Inom metodteorin görs en åtskillnad mellan två typer av undersökningar: kvantitativa och 
kvalitativa. Skillnaden mellan dessa undersökningar ligger i deras respektive 
undersökningsmetoder. Vid kvantitativt inriktad forskning använder man sig av statistiska 
bearbetnings- och analysmetoder och vid kvalitativt inriktad forskning används verbala 
analysmetoder. Kvalitativ och kvantitativ ansats kan tyckas vara oförenliga med varandra, men 
huvuddelen av den samhällsvetenskapliga forskningen bedrivs någonstans mitt emellan dessa 
ansatser. Det som är avgörande för att bedriva i huvudsak kvantitativt eller i huvudsak kvalitativ 
inriktad forskning är hur undersökningsproblemet har formulerats. Något förenklat kan det sägas 
att om forskaren i första hand är intresserad av svar på frågor som rör ”Var?”, ”Hur?”, ”Vilka är 
skillnaderna?” eller ”Vilka är relationerna?” bör hon eller han använda sig av statistiska 
bearbetnings- och analysmetoder. Om problemet däremot handlar om att tolka och förstå till 
exempel människors upplevelser eller om forskaren vill ha svar på frågor som rör ”Vad är detta?, 
Vilka är de underliggande mönstren?” bör hon eller han använda verbala analysmetoder. (Patel & 
Davidson, 2003)  
 
Vi är med denna uppsats intresserade av att finna svar på frågor som handlar om hur 
medarbetaren generellt, i flera organisationer, ser på kompetensutveckling. För att nå tillräckligt 
många medarbetare anser vi att en enkätundersökning lämpar sig bäst. Vår undersökning kommer 
därför att vara av kvantitativ karaktär och i första skedet sammanställas kvantitativt. Valet kan 
även styrkas med att resultatet av undersökningen är tänkt att presenteras i tabeller, grafer och 
numeriska värden. Det för att vi sedan ska kunna dra slutsatser om några eller flera av frågorna 
ger liknande svar vart vi än har ställt dem och därmed kan generaliseras.  
 
Styrkan med en kvantitativ metod är att informationen tas fram på ett sätt som möjliggör 
generalisering (Holme & Solvang, 1991). Svagheten ligger i att man inte har någon garanti för att 
den information som samlas in är relevant för den frågeställning man har. Om man upptäcker 
detta under insamlingsfasen är det för sent att göra något åt det (ibid). Då vi enbart gör en 
undersökning av kvantitativ karaktär är vi medvetna om att om vi får många ”vet ej” svar eller ett 
stort bortfall så blir det svårt att kunna dra några slutsatser om medarbetarnas syn på 
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kompetensutveckling. För att förhindra detta lägger vi ner en stor möda på att hitta organisationer 
som är intresserade av resultaten för en sådan här undersökning. Dessutom identifierar vi, i varje 
organisation, en ansvarig som fungerar som en länk mellan oss författare och respektive 
respondentgrupp. Det för att det är större sannolikhet att medarbetarna är mer villiga att så ärligt 
som möjligt besvara och ta tid till att besvara enkäten om en ansvarig engagerar dem. Den 
ansvariges uppgift blir att motivera medarbetarna genom att förklara att undersökningen är av 
stort intresse, inte bara för oss författare, utan även för organisationen. Vi är medvetna om att vi 
inte kan förändra frågorna i enkäten i efterhand och göra undersökningen på nytt. Hade vi valt att 
även göra kvalitativa intervjuer så kan man i efterhand komplettera med ytterligare frågor och på 
så sätt få en bredare uppfattning inom ämnet. En svaghet med en kvalitativ undersökning är att 
den medför flexibilitet i svaren, vilket gör det svårt att jämföra informationen från olika enheter 
(Holme & Solvang, 1991). Med en kvantitativ undersökning kan vi lättare jämföra informationen. 
 

2.1.3 Metodangreppssätt 

En forskares arbete består av att relatera teori och verklighet med varandra. Hur man ska relatera 
teori och verklighet är ett av de centrala problemen inom allt vetenskapligt arbete. Deduktion och 
induktion är två alternativa arbetssätt som teoriproduktionen kan bedrivas på. (Patel & Davidson, 
2003) 
 
Deduktion kan förenklat uttryckas som att man ur teorin härleder slutsatser som sedan testas mot 
empirin. Då utgångspunkten för en deduktiv ansats tas i redan befintlig teori antas objektiviteten i 
forskningen kunna stärkas (Patel & Davidson, 2003). Faran är dock att teorin kan rikta och 
påverka forskaren på ett sätt som gör att intressanta nya rön inte upptäcks. Induktion kan 
förklaras med det omvända förhållandet. Utifrån den existerande verkligheten observeras ett antal 
fall och formuleras sedan till en teori eller till en allmän regel (Gilje & Grimen, 2004). Forskaren 
kan alltså vid en induktiv ansats studera ett objekt utan att först ha granskat teorier. Risken vid en 
induktiv ansats är att man inte vet något om vidden av teorin eftersom man endast granskar ett 
specifikt fall. Dessutom finns det en risk, trots det förutsättningslösa arbetet, att forskarens egna 
idéer och föreställningar kommer att påverka den slutligt producerade teorin. (Patel & Davidson, 
2003) 
 
Vår problemformulering och vårt huvudsyfte bygger på att se hur kompetensutveckling tas emot 
ur ett medarbetarperspektiv. Vår ansats tar utgångspunkt i deduktionen i och med att vi i grunden 
utgår från, och tar stöd i, de teorier och den tidigare forskning som finns om 
kompetensutveckling, de olika aktörernas ansvar gällande utveckling av kompetens samt vad som 
är viktigt för att öka kompetensen i en organisation. Att vi använder oss av ett deduktivt 
angreppssätt beror bland annat på att det är nödvändigt för att kunna utforma de frågor som vi 
använder i enkäten. För att kunna utforma frågorna krävs det att vi förfogar över en referensram 
inom kompetensutvecklingsområdet. Vi är även medvetna om att valet av teorier delvis styrs av 
vårt intresse inför ämnet. Även om det inte är ett hinder för att arbeta förutsättningslöst så vet vi 
att det kan komma att påverka våra föreställningar om hur saker och ting borde vara. Då vi anser 
att tidigare forskning om medarbetarens syn på kompetensutveckling av formell karaktär är 
bristfällig, då den till stor del fokuserar på hur det borde vara i organisationerna snarare än hur 
det i verkligheten är, kommer vår empiri att utgöra grunden för resultatet och slutsatserna. För att 
kunna fördjupa oss i medarbetarens synsätt har vi som ett andra steg i vårt arbete valt att göra en 
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enkätundersökning med medarbetare i organisationer, där respondenterna förutsätts svara 
subjektivt och ärligt. I det här steget är vår avsikt att kunna samla in information om verkligheten 
och utifrån den dra slutsatser som läsaren kan använda som utgångsmaterial för eventuell 
uppföljning i den egna verksamheten. I och med det bygger vår ansats i viss mån även på 
induktion. 
 

2.1.4 Undersökningsansats 

De flesta undersökningar kan klassificeras utifrån karaktären på den kunskap som skall utvinnas 
genom forskning. Vanligtvis åtskiljs tre grupper av undersökningar klassificerade utifrån den 
sökta kunskapens karaktär: explorativa, hypotesprövande och deskriptiva. (Patel & Tebelius, 
1987) 
 
Syftet med en explorativ undersökning är att utforska och erhålla så mycket information som 
möjligt inom ett bestämt problemområde. Passande tekniker för insamling av information är 
intervjuer och deltagande observationer (Patel & Tebelius, 1987). Vi kommer inte att göra en 
explorativ undersökning då vi inte har som syfte att ta reda på varför varje medarbetares syn på 
kompetensutveckling ser ut som den gör. Den hypotesprövande undersökningens syfte är att 
frambringa kunskap som är förklarande genom att formulera hypoteser som sedan testas 
empiriskt (ibid). Då vi inte har valt att själva besvara frågan, hur vi tror att medarbetaren ser på 
kompetensutveckling, i en hypotes för att sedan se om vår hypotes stämmer eller inte med 
verkligheten gör vi följaktligen inte heller en hypotesprövande undersökning. 
 
Vår främsta avsikt med undersökningen är att beskriva hur medarbetaren ser på 
kompetensutveckling vilket kan motivera en deskriptiv undersökning. En deskriptiv 
undersökning har till syfte att åstadkomma beskrivningar gällande bland annat individer, 
situationer och skeenden. Forskaren kan inrikta sig på att göra beskrivningar om dåtid eller nutid. 
Vidare är deskriptiva undersökningar ofta så kallade totalundersökningar där man samlar in 
information om samtliga individer i en viss grupp, organisation eller samhälle. Då detta kan bli 
alltför resurskrävande så gör man istället ett representativt stickprov (Patel & Tebelius, 1987). 
Utifrån stickprovet kan sedan forskaren uttala sig om den totala gruppen. Teknik för att samla in 
information kan göras bland annat genom en enkätundersökning eller en observationsstudie 
(ibid). I vårt fall beskriver vi utifrån medarbetaren (individen) och vi gör en undersökning som 
ska kunna beskriva hur det ser ut i dagens organisationer (nutid). Då det, i princip, är omöjligt att 
undersöka alla medarbetare i dagens organisationer i Sverige, gör vi istället ett stickprov på 
uppskattat 60-120 medarbetare från tre olika organisationer. 
 

2.1.5 Undersökningsupplägg 

Det finns ett antal olika undersökningsupplägg som är vanligt förekommande. När forskaren 
väljer upplägget av sin undersökning, måste hon eller han utgå från sin problemställning och 
vilken typ av undersökning det gäller. Det görs för att upplägget ska uppfylla de krav som ställs 
på denna typ av forskning. (Patel & Tebelius, 1987)  
 
Vi har valt att utforma vår undersökning som en survey-undersökning, vilket är vanligt vid 
deskriptiva studier. En survey-undersökning kan ha olika innebörd men innebär oftast att 
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forskaren gör en undersökning på en större avgränsad grupp med syftet att generera 
nulägesinformation (Patel & Tebelius, 1987) . Detta görs med hjälp av något frågeinstrument, 
exempelvis enkät eller intervju (ibid). I denna grupp placeras även enkäter som distribueras via 
Internet då de räknas som postenkäter. Den här typen av undersökningar baseras ofta på 
representativa urval, med syfte att kunna säga något om en större grupp genom att göra en 
undersökning på en mindre grupp. Undersökningarna är vanliga inom samhällsforskningen och 
ofta det bästa sättet att studera attityder eller beteenden hos en grupp människor (Ekström & 
Larsson, 2000). Vår undersökning hamnar under beteckningen survey-undersökning då vi, genom 
en webbenkät på ett urval av medarbetare i en given population, genererar nulägesinformation. 
 
2.2 Vårt tillvägagångssätt 

2.2.1 Urval 

Ram 
Ramen är ett register eller annan förteckning över populationens urvalsenheter (Dahmström, 
2005). I ramen för denna undersökning ingår kommunala, statliga och privata organisationer i 
Sverige. 
 
Målpopulation 
Målpopulationen är hela den mängd av element undersökaren är intresserad av, relaterad till en 
bestämd tidpunkt och ett visst geografiskt område (Dahmström, 2005).  I undersökningen 
avgränsar vi målpopulationen till anställda inom organisationer i Stockholms län som har 
genomgått minst en kurs det senaste året vid tidpunkt för besvarandet av enkäten. Från samtliga 
svarande i varje organisation kan sedan, om det behövs, ett stratifierat urval göras så att vi får 
fram ett önskat antal respondenter, ungefär jämnt fördelat efter storleken på de avdelningar där 
intervjuerna sker. Det stratifierade urvalet kommer enbart att ske om vi i svaren kan se att det 
råder stor skillnad mellan organisationer och att en överrepresentation av respondenter i en 
organisation skulle kunna komma att påverka det sammanställda resultatet för alla organisationer 
och ge missvisande resultat. 
 
Urvalsfel 
Ett enkelt slumpmässigt urval innebär att det finns en förteckning över de enheter som ingår i 
populationen. Slumpen får sedan avgöra vilka enheter som ska ingå i stickprovet. En variant på 
urval är att periodiskt och systematiskt välja ur förteckningen, till exempel var tionde 
organisation. Denna metod ökar dock risken för systemfel om man inte tar hänsyn till 
förteckningens konstruktion. Ett stratifierat urval innebär att man delar in populationen i grupper, 
strata, ur vilka delurval genomförs. Dessa strata bör vara så olika varandra som möjligt. Med 
denna metod kan man statistiskt bevisa att man, med samma stickprovsstorlek som för övriga 
tekniker, får genomsnittligt bättre representativitet, alternativt att man kan få en viss 
genomsnittlig representativitet med ett mindre stickprov. De ovan beskrivna urvalsmetoderna 
stöder sig på en komplett förteckning av populationen. Så är inte fallet med flerstegsurval. Dessa 
genomförs, som namnet anger, i flera steg, till exempel genom en geografisk indelning där man 
endast behöver en förteckning över de undersökningsenheter som ingår i de valda områdena. I 
nästa steg kan man sedan på dessa områden utföra någon/några av de andra stickprovsteknikerna. 
(Arbnor & Bjerke, 1994) 
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Vi ser i vår undersökning några omöjligheter. En omöjlighet är att få samtliga organisationer i 
Stockholmsområdet att vilja ställa upp på undersökningen. En annan omöjlighet ligger i arbetet 
med att kontakta varje organisation för att presentera upplägget, få ett godkännande och att få en 
kontaktpunkt med rätt ansvarig som kan motivera respondenterna i undersökningen. Dessa 
omöjligheter medför att vi inte kan göra ett slumpmässigt urval av organisationer. Vårt 
tillvägagångssätt vid urvalet av organisationer har i stället varit att först slumpmässigt välja ut ett 
visst antal organisationer i Stockholm fördelat på statliga, kommunala och privata verksamheter 
och sedan i turordning bearbeta dessa tills vi fått det underlag av organisationer vi vill uppnå. I 
och med att vi inte har varit i kontakt med samtliga organisationer i den valda regionen föreligger 
en risk att det blir en sned fördelning mellan organisationerna och att resultaten därmed inte kan 
generaliseras. 
 
Täckningsfel 
Både undertäckning och övertäckning är möjligt i sammanhanget. Övertäckning, som innebär att 
andra än tänkta respondenter kommer med i undersökningen (Dahmström, 2005), minimeras 
genom att vi gör ett första urval bland besvarade enkäter baserat på att respondenten genomgått 
en kurs det senaste året. Därmed görs en gallring av respondenter som inte ska vara med i 
undersökningen. Undertäckning, som innebär att vi inte når alla i den tänkta ramen (Dahmström, 
2005), minimeras i och med att en ansvarig i organisationen troligtvis har kontroll över antal 
anställda, vart de anställda finns och de verktyg för kommunikation som används i de avdelningar 
där enkäten görs. 
 
Individbortfall 
Individbortfall skulle i vår undersökning kunna tänkas bero på följande orsaker: 
• Personer som är bortresta under tiden för fältarbetet. 
• Personer som är sjuka eller av annan orsak frånvarande under tiden för fältarbetet. 
• Personer som vägrar svara av princip. 
• Personer som väljer att inte svara på grund av att de oroar sig för repressalier. 
• Personer som inte har tid. 
• Glömska 
 
Individbortfall minimerar vi genom ett flertal åtgärder. Dels genom ett introduktionsbrev, som 
anger vikten av att just den respondenten svarar, för att skapa en positiv inställning till enkäten 
hos respondenten. Vidare låter vi samtliga respondenter vara anonyma. 
 
I och med att en ansvarig initialt kontaktar respondenterna via e-post uppstår en risk att de läser 
det och tänker att de ska ta itu med enkäten vi ett senare tillfälle. Därmed föreligger vidare risken 
att enkäten glöms bort och tiden för fältarbetet går ut. Efter en viss tid följer vi därför upp med en 
e-postpåminnelse, för att fånga upp respondenter som har för avsikt att svara men glömt bort att 
göra det. 
 
Undersökningen sker genom en webbenkät för att det blir den mest tids- och kostnadseffektiva 
metoden för både oss uppsatsförfattare och organisationerna. I samband med webbenkäter 
påpekar Dahmström (2005) även faran med bortfall på grund av tekniska problem och 
integritetsproblem. De tekniska problemen är inte relevanta, då risken för att inte ha tillgång till 
Internet eller fungerande e-post är nästintill obefintlig i dagens organisationer. Skulle ett totalt 
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avbrott uppstå så kan enkätundersökningen göras dagen efter eller inom en rimlig tid. Integriteten 
ses inte heller som ett problem då enkäten skickas in helt anonymt från en central webbplats. 
Respondenten e-postar alltså inte några svar med sig själv som avsändare utan e-postar från den 
centrala webbplatsen med en avsändare som används av samtliga. Den enda kopplingen till 
respondenten är ett kodord för att kunna urskilja organisationerna. Det kodordet är likadant för 
alla respondenter inom respektive organisation. En sådan lösning innebär även att den ansvarige i 
organisationen inte kan urskilja hur någon specifik respondent har svarat. Den ansvarige kan 
endast genom oss uppsatsförfattare få veta hur många av det totala antalet respondenter som 
svarat vid en viss tidpunkt. Om den ansvarige är överordnad eller ej kommer därmed inte att ha 
någon inverkan på respondentens svar. Ett annat alternativ skulle vara att respondenten anonymt 
besvarar enkäten på en webbplats med en central databas. Det alternativet har vi valt bort, för att 
det i organisationerna kan finnas stopp för externa databaskopplingar i säkerhetsåtgärder som till 
exempel brandväggar. Istället har vi formaterat e-postsvaret så att vi sedan lätt kan exportera det 
till den databas vi avser att använda. 
 
Partiellt bortfall 
Partiellt bortfall kan till exempel ske om det är känsliga frågor eller om personerna av någon 
anledning har svårt att förstå frågan (Dahmström, 2005). Risken för partiellt bortfall på grund av 
känsliga frågor föreligger åtminstone till den grad att vi anser det vara ett värde i att tydligt 
poängtera att respondenten är anonym och vikten av varje individs subjektiva svar. Det borde 
göra att det partiella bortfallet minimeras. Dessutom finns alternativet ”vet ej” med för att 
ytterligare minimera partiellt bortfall. Respondenterna kan få problem om frågorna är för 
krångligt formulerade och i och med det välja att inte svara. Det problemet försöker vi minimera 
genom att testa formulären och göra testundersökningar på grupper som skulle kunna motsvara 
målpopulationen. Sedan finns det en ytterligare risk för partiellt bortfall för att respondenten helt 
enkelt missar frågan i formuläret. Det försöker vi också att minimera genom att låta en person 
med akademisk kunskap om statistiska undersökningar gå igenom enkäten och även genom att 
testgruppen, utöver att besvara, ger ett utlåtande om design, överskådlighet och tydlighet i 
enkäten. 
 
2.3 Insamling av data 

Datainsamlingen sker via en webbenkät till de organisationer som innefattas i undersökningen. 
Svaren på enkäten skickas automatiskt till en e-postadress, där enda kopplingen till respondenten 
är att data om vilken organisation svaret kommer ifrån loggas. En sådan loggning sker genom att 
respondenten i respektive organisation loggar in med ett organisationsspecifikt användarnamn 
och automatiskt skickas vidare till ett formulär där specifika uppgifter om tillhörande 
organisation redan finns med. I övrigt skiljer sig inte formulären mellan organisationerna. 
 

2.3.1 Utformande av frågeformulär 

Sekundärdata 
Inom problemområdet finns det en hel del teori. Det finns även en del använda frågeformulär 
tillgängliga. Vi baserar enkätformuläret på den teori vi beskriver i teoriavsnittet. Vi har dock valt 
att inte basera frågeställningen i enkäten på befintliga enkäter då vi ville uppnå en specifik 
frågeställning för denna uppsats. Risken med att ta till sig för mycket av sekundära 
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frågeställningar blir att frågeställningen blir för bred och faller utanför ramen för uppsatsens 
avgränsningar. 
 
Introduktionsbrev 
Introduktionsbrevet bör beskriva den allmänna målsättningen med statistiska undersökningar. Det 
bör också innehålla syftet med den aktuella enkäten, uppdragsgivare, lagar, tystnadsplikter, hur 
svaren kommer att redovisas, vem som besvarar frågor om undersökningen och så vidare 
(Dahmström, 2005). I vårt introduktionsbrev tar vi med en stor del av sådan information, dock 
inte all då den inte är relevant för vår målgrupp. Vi ser en större vikt i att respondenten ska orka 
läsa hela introduktionen och inte missa relevant läsning bara för att det tar för lång tid. 
 
Val och definition av variabler 
Inledningsvis delade vi in frågeställningen i grupper om bakgrundsvariabler och 
undersökningsvariabler. Bakgrundsvariablerna delades sedan in i två grupper av frågor. En grupp 
som kan kopplas till undersökningsvariablerna och en grupp som syftar till att kontrollera att vi 
verkligen nått rätt målgrupp. Undersökningsvariablerna sammanställde vi, allteftersom vi läste 
teori, initialt genom en mängd osorterade frågor som belyser vår problemformulering. Dessa 
frågor delades sedan in i fyra områden: 
• Medarbetarens kunskap och syn på organisationen. 
• Vem upplever medarbetaren tar initiativ till kompetensutveckling? 
• Hur upplever medarbetaren organisationens vilja att tillgodogöra sig kompetens? 
• Medarbetarens möjlighet och vilja till kompetensutveckling. 
 
När frågorna var indelade i områden sorterades dubbletter och irrelevanta frågor ut. Efter det 
formulerades frågorna om för att inte vara ledande eller hypotetiska och inte kunna ge mer än ett 
svar. 
 
Svarsalternativ och koder 
I flertalet av de frågor vi ställer räcker det inte med ett ja eller nej som svar. Att endast ha med 
svarsalternativen ja eller nej, till exempel på frågan om man känner till organisationens syften 
och mål med verksamheten, skulle kunna göra att frågan förblir obesvarad eller att respondenten 
väljer att svara det hon eller han tycker låter bäst. Vi har därför valt en ordinalskala för de flesta 
svarsalternativen. Det som kännetecknar en ordinalskala är att dess variabler kan ordnas i 
storleksordning från, i någon mening, det lägsta till det högsta värdet (Dahmström, 2005). Det för 
att respondenten ska ha möjlighet att svara utifrån sin egen syn på frågan och inte tvingas till ett 
svar som inte riktigt stämmer överens med den individuella uppfattningen, eller med ett ”vet ej” 
svar. Svarsalternativet ”vet ej” finns dock till stor del med som alternativ, mest för att undvika 
helt obesvarade frågor, så kallat partiellt bortfall. Får vi med ett ”vet ej” svar så vet vi att 
respondenten inte missat frågan. 
 
Test av formuläret 
Som test av formuläret har en person som arbetar mycket med utformning av statistiska formulär 
och en person som arbetar med kompetensinventering gett synpunkter och konstruktiv kritik på 
enkätfrågorna. Sedan har formuläret testats på fem personer som skulle kunna ingå i vår 
målpopulation för att säkerhetsställa att frågorna och svarsalternativen är tydligt formulerade och 
tolkas på det sätt vi vill få dem framställda. 
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2.3.2 Redovisning av undersökningsdata 

Sammanställning och redovisning av undersökningsdata sker i form av diagram och tabeller och 
utifrån dem förklarar vi tendenser kopplat till olika undersökningsvariabler. Utifrån dessa 
tendenser kan vi sedan göra analyser mot teorin och dra slutsatser om brister i teoretiska eller 
verklighetsförankrade processer kring kompetensutveckling. Vi har med denna uppsats inte som 
avsikt att peka ut någon organisation som bättre eller sämre då det gäller kompetensutveckling. I 
och med detta finner vi ingen relevans i att ange organisationerna vid namn. Vi tror dessutom att 
det kan vara lättare att hitta organisationer som vill ställa upp i en sådan här typ av 
undersökningen om de får vara anonyma. Organisationerna kommer i sammanställningen att 
namnges som organisation A, organisation B och så vidare. 
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3. Teori 
I detta kapitel kommer vi först att ge läsaren en grundläggande förståelse för betydelsen av 
begreppen kompetens och kompetensutveckling utifrån tidigare teorier. Därefter kommer vi att 
diskutera olika organisationsaktörers funktioner vid arbetet med kompetensutveckling. Vårt syfte 
med kapitlet är att ge läsaren en teoretisk bild av hur organisationers kompetensutveckling kan 
fungera på ett enhetligt sätt. 
 
3.1 Grundläggande begrepp 

3.1.1 Kompetens 

Kompetens är ett begrepp som fått många olika innebörder och det förekommer en rad olika 
synsätt på begreppet i litteratur och forskning (Rönnqvist, 2001). Anttila (2001) skriver att ett av 
problemen med att definiera begreppet kompetens och att arbeta med kompetensfrågor är för att 
begreppet är relativt och att alla kan ha en egen uppfattning av vad det är. Anttila (2001) menar 
vidare att många lägger sin tid och energi på att definiera och förklara kompetensbegreppet med 
många dimensioner och en så invecklad modell som möjligt. Det gör att det för flertalet blir svårt 
att ta kompetensfrågorna till sig. De olika beskrivningarna kan passa utmärkt i teoretiska 
diskussioner men svårigheten ligger i att använda beskrivningen praktiskt, för att framkalla 
engagemang hos medarbetare, chefer och ledning samt för att mäta, analysera och utveckla olika 
kompetenser (ibid). 
 
Utifrån ett historiskt perspektiv kan vi se hur den rationalistiska vetenskapsteorin beskriver 
kompetens. Sandberg & Targama (1998) analyserar det länge dominerande rationalistiska 
perspektivet på företagsledning, det vill säga att företaget styrs genom regler och instruktioner 
från ledningen. Reglerna uppifrån fokuserar antingen på tillvägagångssättet eller på resultatet av 
arbete. Den rationalistiska vetenskapstraditionen bygger på en dualistisk verklighetssyn. Det 
dualistiska antagandet delar upp den mänskliga kompetensen i två separata enheter, där det ena 
består av en människa som besitter ett antal egenskaper och den andra av ett arbete som består av 
ett antal aktiviteter. Enligt de rationalistiska principerna innebär kompetens således en 
uppsättning egenskaper, som en person har i förhållande till ett visst arbete. (ibid) 
 
Ett mer användbart sätt att se på kompetensbegreppet är genom det tolkande perspektivet, som 
menar att grunden för hur en människa utför sitt arbete bestäms av hur personen förstår sitt 
arbete. Den rationalistiska beskrivningen av kompetens blir då ofullständig eftersom de 
rationalistiska ansatserna förbiser att grunden för kompetens är människans förståelse av hennes 
arbete. (Sandberg & Targama, 1998) 
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Nedan följer tre citerade definitioner av begreppet kompetens: 
 
”Med kompetens avses en individs handlingsförmåga i relation till en viss uppgift, situation eller 
arbete. Med den individuella handlingsförmågan menas såväl kunskaper, intellektuella och 
praktiska färdigheter, attityder och personliga egenskaper hos individen.” (Ellström, 1996, s. 11) 
 
”Kompetens är förmågan att i en konkret situation skapa ett tillstånd där teoretiska och praktiska 
kunskaper och erfarenheter integreras och får sitt uttryck genom intellektuellt och praktiskt 
arbete samt intellektuell och praktisk handling.” (Boukas, 1988, i Bjurklo & Kardemark, 1998, 
s.33) 
 
”Individkompetens är en människas förmåga att rationellt lösa uppgifter och möta yttre krav i en 
specifik, aktuell eller framtida situation. Kompetens är en kombination av kunskap, erfarenhet, 
vilja och motivation.” (Docherty, 1996, i Anttila, 2001, s. 58) 
 
De tre definitionerna visar att begreppet många gånger är relativt omfattande. En alltför 
omfattande definition gör att det blir svårt att få medarbetare, chefer och ledning att förstå den 
praktiska nyttan av den (Anttila, 2001). Trots många olika definitioner finns det ändå likheter 
mellan dem. En sådan likhet är just betoningen av kompetens som en individs eller ett kollektivs 
förmåga att utföra vissa specifika aktiviteter eller uppgifter (Rönnqvist, 2001). Innebörden av 
begreppet kompetens kan skilja sig beroende på inom vilket ämne vi diskuterar begreppet. 
Bjurklo & Kardemark (1998) förklarar att forskare inom ämnen som pedagogik, psykologi, 
sociologi och filosofi ofta ser på kompetens ur ett individ-, grupp- eller samhällsperspektiv. De 
flesta företagsekonomer som bedriver forskning inom kompetensanalys, kompetensplanering och 
kompetensutveckling har däremot oftast ett organisationsperspektiv (ibid). 
 
Anttila (2001) skriver att många definitioner av kompetens som används idag är så specifika att 
de brister i flexibilitet vilket gör att de endast går att använda i specifika sammanhang och att de 
därmed blir svåra att använda generellt. Vidare måste definitionen fungera oavsett målgrupp, det 
vill säga att den måste fungera lika bra praktiskt för exempelvis tekniska specialister som för 
lagerarbetare (ibid). Den allmänna definitionen av begreppet i kompetensutredningen (SOU 
1991:56) lyder:  
 
”Kompetens som förmågan att klara av de olika krav som ställs i en viss situation i en viss 
verksamhet.” (SOU 1991:56, s. 42) 
 
Definitionen skulle något förenklat kunna lyda: 
 
”Förmågan att lösa en uppgift i en viss situation i en viss verksamhet.” (egen tolkning utifrån 
SOU 1991:56, s. 42) 
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3.2 Kompetensutveckling 

En definition av begreppet kompetensutveckling är: 
 
”Kompetensutveckling är alla de åtgärder som ett företag kan vidta för att förändra eller höja 
kompetensen hos enskilda anställda, grupper av anställda eller hela personalen.” (Ellström & 
Nilsson, 1997, i Bjurklo & Kardemark, 1998, s. 19) 
 
Bjurklo & Kardemark (1998) beskriver vidare kompetensutveckling som en sammansättning av 
olika aktiviteter som ska leda till förändrad kompetens. Författarna nämner följande exempel på 
kompetensutveckling: rekrytering, formell och icke formell utbildning av personal, olika former 
av verksamhets- eller organisationsförändringar med syfte att underlätta kompetensutnyttjande 
och informellt lärande i det dagliga livet (ibid). 
 
Författarna har även tydliggjort resonemanget genom att i en traditionell företagsekonomisk input 
- outputmodell placera kompetensutveckling mellan input och output. I bilden nedan ser vi att 
input är de resurser som satsas, kompetensutveckling är ett medel för att förändra kompetens och 
output är den förändrade kompetensen. 
 

 
Figur 1: Kompetensutveckling som medel (Källa: Bjurklo & Kardemark, 1998, s. 21) 
 
Kompetensutveckling har som mål att ge företaget den kompetens som behövs för att skapa 
produktivitet och kundvärde för pågående och kommande verksamhet. Kompetensutveckling har 
tre kärnuppgifter. Den första innebär insatser för att leda kompetensutveckling. Den andra 
innebär åtgärder för att skaffa, skapa, behålla och överföra kompetens. Den tredje handlar om att 
beskriva, mäta och analysera befintlig och önskvärd kompetens. (Hansson, 2005) 
 
Kompetensutveckling innebär en strävan att uppnå förändrad kompetens eller en strävan att 
uppnå den eftertraktade kompetens man i organisationen är i behov av. Detta sammanfattar 
Anttila (2001) i följande definition: 
 
”Kompetensutveckling är att utveckla rätt förutsättningar – inom målgruppen eller i 
målgruppens omgivning – för att målgruppen ska kunna höja sin förmåga att lösa aktuella 
uppgifter.” (Anttila, 2001, s. 69) 
 
3.3 Kompetensutveckling ur två olika perspektiv 

Ellström (1992) skriver om kompetensutveckling ur bland annat två olika teoretiska perspektiv 
vilka är det tekniskt – rationella och det humanistiska. Perspektiven beskriver vilka faktorer som 
bestämmer de satsningar som görs på kompetensutveckling. 
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3.3.1 Det tekniskt - rationella perspektivet 

Utifrån ett tekniskt - rationellt perspektiv ses kompetensutveckling som en rationell, organiserad 
verksamhet där individen skall formas efter företagets mål och intressen. Perspektivet bygger på 
de rationalistiska föreställningar som vi tog upp i ett tidigare avsnitt. Utifrån perspektivet ses 
utbildning som ett verktyg för att förverkliga ledningens mål eller intentioner. Ledningens mål är 
styrande och utbildningsinsatser ses som ett instrument för att nå dessa. I detta perspektiv sätts en 
stark tilltro till ledningens förmåga att forma organisationens operativa verksamhet i enlighet med 
organisationens mål och intressen. Strategier utformas och implementeras av ledningen utan att 
de som sedan skall utföra arbetssysslorna är delaktiga. En organisation med denna ansats sätter en 
stark tilltro till system, planering, beslutsfattande och kontroll. Kompetensutveckling ur detta 
perspektiv är främst inriktat på att reproducera givna uppgifter för att uppnå ett givet resultat. Ett 
underliggande antagande inom det tekniskt - rationella perspektivet förefaller vara att 
kompetensutveckling automatiskt leder till produktivitetsökningar. Det tekniskt - rationella 
perspektivet är det vanligast förekommande synsättet gällande kompetensutvecklingens roll i en 
organisation. (Ellström, 1992) 
 

3.3.2 Det humanistiska perspektivet 

Genom det humanistiska perspektivet uppfattas, i motsats till det tekniskt rationella perspektivet, 
inte kompetensutveckling som en kostnad utan som en investering i organisationens mänskliga 
resurser. För att uppnå långsiktig effektivitet betonas nödvändigheten av en ömsesidig anpassning 
mellan organisationen och medarbetarna, där medarbetarnas behov av delaktighet, gemenskap 
och självförverkligande blir viktiga. Relationen mellan organisation och individ är horisontell och 
karaktäriseras av ett ömsesidigt beroende. Detta perspektiv förutsätter att organisationen 
utvecklas genom interaktionen mellan dess medarbetare. Kompetensutveckling styrs inte centralt 
utan främst genom successiva och spontana anpassningar till förändringar inom eller utanför 
organisationen. Förutsättningar för effektivitet är öppen och det är en väl fungerande 
kommunikation gällande mål och värderingar. Personalen behöver vara flexibel och ha förmåga 
till problemlösning. Kompetensutveckling bör enligt ett humanistiskt perspektiv ske i form av 
processinriktad utbildning där lärande ses som en aktiv, probleminriktad process baserad på att 
deltagarna undersöker och prövar lösningar på problem. I denna typ av organisationer ses 
medarbetarna och dess kompetens som den främsta resursen. Kompetensutveckling är därför en 
naturlig integrerad del av verksamheten och planeras genom informella processer bland annat i 
form av planeringssamtal. (Ellström, 1992) 
 
3.4 Två olika karaktärer av kompetensutveckling 

Karaktären på kompetensutveckling tolkas olika i olika sammanhang och är beroende av varje 
specifik situation för inlärande. Kompetensutveckling kan fokuseras på såväl formellt som 
informellt lärande och det kan vara svårt att göra en klar distinktion mellan de två formerna. Det 
är dock svårare att mäta informellt än formellt lärande då den typen är svårare att klassificera och 
koppla till en kostnad för organisationen. Avvägningen mellan formell och informell karaktär är 
avhängd på ett antal faktorer, så som platsen för lärande, syftet med lärande och lärandets 
innehåll. Om lärandet inte har ett specificerat slut, inte har några förutbestämda mål, inte kräver 
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några förkunskaper klassas den ofta som informell och motsatsen klassas som formell. (Colley et 
al, 2003) 
 

3.4.1 Formell karaktär  

Kompetensutveckling av formell karaktär innefattar olika typer av planerad utbildning så som 
bland annat kurser och studiebesök (Agashae & Bratton, 2001). Colley et al (2003) skriver även 
att lärarledd pedagogik oftast klassas som formell. Formell kompetensutveckling kan sägas vara 
en form av en explicit lärprocess, vilken äger rum inom ramen för aktiviteter där instruktioner 
och anvisningar skall bidra till ett lärande. I en explicit lärprocess arbetar man mycket med 
kunskap i form av begrepp, modeller och teorier (Sandberg & Targama, 1998). Det finns även en 
psykologisk aspekt inbakad i resonemanget. Om man till exempel är på en skola eller kursgård så 
blir genast pedagogiken klassad som formell. Syftet med lärande kan vara att förbättra vissa 
aktiviteter som i sin tur ska förbättra arbetsplatsens produktivitet. Om syftet med lärandet är att 
kunna möta mer externa krav så kallas den ofta formell. Vidare benämns även kompetens som 
förvärvas från etablerad expertkunskap och praktik ofta som formell. (Colley et al, 2003) 
 
Medarbetaren i företaget utvecklar ofta sin formella kompetens genom utbildning, dokumenterad 
erfarenhet och ”examen” i någon form. Medarbetaren behåller sin formella kompetens till det att 
hon eller han via utbildning eller annat utökar sin behörighet, det vill säga ”höjer” sin formella 
kompetens. Den formella kompetensen utvecklas således stegvis och är lätt att mäta. (Anttila, 
2001) 
 

 
Figur 2: Utveckling av formell kompetens (Källa: Anttila, 2001, s. 50) 
 

3.4.2 Informell karaktär 

Kompetensutveckling av informell karaktär är oplanerad och uppstår genom erfarenheter i det 
vardagliga arbetet (Agashae & Bratton, 2001). Informell kompetensutveckling kan vara en form 
av en implicit lärprocess där egna erfarenheter, iakttagelser och kommunikation leder till att man 
utvecklar praktiska tillvägagångssätt och förståelseformer i form av tyst kunskap (Sandberg & 
Targama, 1998).  Ett exempel på informell kompetensutveckling är när kollegor utbyter 
information med varandra om arbetsuppgifter och hur dessa skall lösas (Aronsson & Berglind, 
1990). Till skillnad från lärarledd pedagogik, som ofta klassas som formell, tenderar oftast 
studentledd pedagogik att klassas som informell. Om lärandet sker hemma eller på sin direkta 
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arbetsplats och är mer internt riktad till individen, tenderar pedagogiken att bli informell. (Colley 
et al, 2003) 
Den informella kompetensen utvecklas gradvis i och med att man ställs inför likartade eller nya 
problem. Det vill säga, varje gång medarbetaren tvingas hantera ett problem, en situation eller 
uppgift, höjs dennes förmåga, även kallat ”learning by doing”. Informell kompetens, till skillnad 
från formell, är dock svår att mäta. (Anttila, 2001) 
 

 
Figur 3: Utveckling av informell kompetens (Källa: Anttila, 2001, s. 51) 
 

3.4.3 Formell och informell kompetensutveckling 

Colley et al (2003) drar följande slutsatser angående formell och informell inlärning: 
 
• Nästan all karaktär på inlärning kan klassificeras som både formell och informell. 
• Attributen formell och informell karaktär står också i ett inbördes förhållande till varandra 

beroende på och varierat av situationen för inlärande. 
• Attributen och förhållandet mellan dem påverkar också effektiviteten av inlärandet. 
• Förhållandet och effektiviteten kan bara förstås och utvärderas om lärandet sätts i relation 

till det vidare kontext som varje specifikt tillfälle för inlärning utgörs av. 
 

3.4.4 Kurser 

Kompetensen hos medarbetarna är enligt Bjurklo & Kardemark (1998) beroende av deras 
grundutbildning och av de olika utbildningar som, inom och utanför företaget, kommit dem till 
godo. Kompetensutveckling är i hög grad något som äger rum genom att lära av andra. Lära av 
andra handlar om olika former av överföring av kompetens från en person till en annan såsom 
från chef till medarbetare, instruktör till elev och genom kollektiva former som i lärarledda kurser 
(Hansson, 2005). 
 
Kurser, som är en variant av formell kompetensutveckling, är i regel utformade för att lära ut 
förutbestämda kompetenser genom en lärare och elev - relation. Både externa och interna kurser 
fyller en viktig funktion när det handlar om att skapa legitimitet för en arbetsuppgift och de 
skapar även självförtroende. Deltagarna får bekräftat både vad de redan kan och vad de behöver 
lära sig, vilket blir en värdefull avstämning. En annan viktig aspekt i både externa och interna 
kurser är att de ger möjlighet att bygga nätverk som kan bli värdefulla i det fortsatta arbetet. 
Vidare har även utbildning ett samband med karriär och löneutveckling. Skillnaderna mellan 
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lyckade och misslyckade kurser beror främst på hur väl de är knutna till aktuella behov, att det 
finns klara mål för vad som skall komma ut av kursen och att resultatet av kursen, i förhållande 
till medarbetarens arbetsuppgifter, följs upp. Det är även viktigt att medarbetarna har ett 
inflytande över innehållet och den pedagogiska formen. (Hansson, 2005) 
 
3.5 Olika organisationsaktörers ansvar för kompetensutveckling 

Kompetensutveckling är en angelägenhet för alla i en organisation. Det fordrar medvetet arbete 
med att utveckla vilja och tillfälle till lärande och kompetensutveckling. (Hansson, 2005) 
 
I detta avsnitt kommer vi att ge korta förklaringar om de roller och ansvar olika aktörer i en 
organisation har angående kompetensutveckling. 
 

3.5.1 Ledningen 

Ledningen i en organisation har ansvar för organisationens utveckling och resultat. I de flesta 
organisationer är dess utveckling och resultat direkt beroende av medarbetarnas kompetens, 
engagemang och välbefinnande (Hansson, 2005).  Ledningen är ansvarig för att organisationen 
löser de uppgifter den ställs inför och därmed även för att medarbetarna kan lösa de uppgifter de 
ställs inför (Anttila, 2001). 
 
Ledningens ansvar angående organisationens kompetensutveckling sammanfaller i hög grad med 
ledaransvaret i övrigt. Till stor del handlar ledarskapet just om att få chefer och medarbetare att 
orientera sig efter samma karta, att se samma mål och att röra sig i samma riktning. Det är 
ledningens ansvar att, kompetensutvecklare och chefer inom organisationen har rätt 
förutsättningar för att arbeta effektivt med kompetensutvecklingen inom sina respektive roller 
och ansvarsområden. (Anttila, 2001) 
 
Ledningen ansvarar även för att de, genom att ställa krav och delegera uppgifter, får en bra 
beskrivning av organisationens befintliga kompetens i relation till kraven på organisationen. Det 
för att bland annat kunna prioritera vilka områden och målgrupper, inom organisationen, som ska 
stödjas med centralt samordnade insatser. (Anttila, 2001) 
 

3.5.2 Chefen 

I de allra flesta organisationer är cheferna ytterst ansvariga för personalarbetet och 
kompetensstrategins genomförande. Det innebär att chefer inom ramen för mål och strategi fattar 
beslut i alla personalfrågor inom sitt verksamhetsområde. En chef har bland annat ansvar för att 
avgöra vilken kompetens som de behöver och för att utveckla sina medarbetare så att de klarar av 
sina uppgifter. (Hansson, 2005) 
 
 
För att en chef ska kunna göra rätt prioriteringar i kompetensutvecklingen krävs det att chefen har 
en uppfattning om enhetens och dess enskilda medarbetares befintliga kompetens, i relation till 
de krav som ställs. För en chef är det nödvändigt att kunna identifiera vilka förutsättningar som 
måste förbättras eller skapas för att stödja eller styra medarbetarnas kompetensutveckling. Detta 
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även om det i slutändan skulle visa sig handla om ett bättre datorstöd eller att vissa medarbetare 
behöver gå en kurs. (Anttila, 2001) 
 
Det är inget tvivel om att merparten av alla chefer är intresserade av att se till att enheten har rätt 
kompetens och att den har förmågan att lösa de uppgifter den ställs inför. Det kan trots detta ändå 
vara värdefullt för en chef att få hjälp i arbetet med kompetensutveckling, till exempel på ett mer 
systematiserat sätt. (Hansson, 2005) 
 

3.5.3 Kompetensutvecklaren 

Kompetensutvecklaren som är en typ av specialist har enligt Hansson (2005) ett ansvar att ta fram 
system och verktyg som underlättar chefernas personalarbete. Som specialist bör man även hjälpa 
ledningen med att följa upp att överenskomna personalmål och personalstrategier uppnås och att 
regler följs. Vidare ska även specialisten ta initiativ till utveckling av organisationens verksamhet 
och personalarbete. (ibid) 
 
Kompetensutvecklaren har framför allt ett ansvar gentemot ledningen. Dels i att stödja 
kompetensutvecklingen då det handlar om att säkerställa att organisationen har rätt kompetens i 
relation till nuvarande uppgifter. Dels i att styra kompetensutvecklingen då det handlar om att 
säkerställa att organisationen har rätt kompetens i relation till förändrade förutsättningar och nya 
strategier. (Anttila, 2001) 
 
Kompetensutvecklaren bör utgöra den funktion som har den bästa förmågan att beskriva de 
kompetensmässiga konsekvenserna som uppstår på grund av nya förutsättningar och strategier 
(ibid). 
 

3.5.4 Medarbetaren 

Medarbetaren får en allt större roll då det gäller att driva sin egen kompetensutveckling och det 
blir allt vanligare att medarbetaren tar kommandot över den. Många medarbetarundersökningar 
och utvecklingssamtal har störst fokus på vad medarbetaren fått ut respektive inte fått ut av sitt 
arbete. Det är dock lika viktigt att försöka utvärdera hur väl medarbetaren tycker sig ha bidragit 
till att genomföra organisationens affärsidé och strategi. (Hansson, 2005) 
 
Medarbetaren måste vara positiv till att kompetensutvecklas. Det finns några grundläggande 
förutsättning för att skapa vilja enligt Hansson (2005). För det första ska det finnas ledarskap och 
medarbetarskap som driver kompetensutveckling. Vidare ska organisationskulturen vara sådan att 
den stöttar delaktighet och möjliggör tillgång till information, som verksamhetsbeskrivningar 
eller affärsplaner. En annan förutsättning, för viljan till kompetensutveckling, kräver att 
medarbetaren har arbetsuppgifter som känns meningsfulla och är en del av en helhet. Denna 
helhet ska skapas genom en länk mellan medarbetarens arbetsuppgifter och dess resultat, och 
organisationens affärsidé, mål och resultat. Den sista förutsättningen, för medarbetarens vilja till 
att kompetensutvecklas, är enligt Hansson (2005) att denne har en klar uppfattning om vad det 
verkliga utbytet blir bland annat i form av lön, förtroende, möjlighet till utveckling, 
självförverkligande och anställningsbarhet. 
 

Sida 21  



 
 

 

 
Om man som medarbetare inte får tillämpa sina kunskaper praktiskt utvecklas det inte någon 
kompetens. Anttila (2001) tar upp ett fall där anställda på en bank fått gå en säljutbildning och 
där syftet med utbildningen var att utveckla deltagarnas förmåga att hantera kundkontakter, vilket 
vid den tiden helt var chefens ansvar. Ett halvår efteråt visade det sig dock att de som deltagit på 
kursen ännu inte fått chansen att arbeta med kundkontakter utan det var fortfarande chefen som 
hade hand om alla kundmöten. Genom att tillföra medarbetarna nya kunskaper skapar man även 
förväntningar hos dessa. Uppfylls inte dessa förväntningar föreligger det en risk att dessa istället 
byts ut mot uppgivenhet (Anttila, 2001). Att en medarbetare får gå en kurs kan dock även vara en 
form av belöning från organisationens sida, utan mål att den ska generera några specifika, nya 
arbetsuppgifter. Anttila (2001) menar att detta inte är något fel men att det är viktigt att 
medarbetaren tydligt har detta klart för sig innan kursen. 
Varje medarbetare har ett ansvar för att säkerställa sin egen förmåga att lösa de uppgifter hon 
eller han ställs inför (Anttila, 2001). Förmågan att svara upp mot detta ansvar skiljer sig dock 
mycket mellan olika medarbetare, bland annat på grund av deras förmåga att se kopplingen 
mellan kompetensutveckling och det egna arbetet (ibid). Medarbetaren måste bry sig så mycket 
om organisationens behov att de är beredda att ta egna initiativ till kompetensutveckling. 
Organisationen måste likväl vara villig att stötta rimliga initiativ och lämna motiverade besked 
om varför initiativ inte accepteras eller hur de behöver förändras. Om denna balansgång mellan 
medarbetare och organisation misslyckas finns det en risk att kompetenta medarbetare tar sin 
utveckling i egna händer och lämnar organisationen. (Hansson, 2005) 
 

3.5.5 En gemensam syn 

Enligt flera teorier är det främsta skälet för utveckling av medarbetarnas kompetens att förbättra 
deras arbetsinsatser för att hjälpa organisationen att utveckla verksamheten och att uppnå mål och 
visioner. Enligt teorierna, är det nödvändigt med en, i organisationen, gemensam bild av den 
kompetens som kommer att behövas för att svara upp mot de utmaningar som verksamheten står 
inför. Anttila (2001) menar att om en verksamhet ska kunna drivas effektivt krävs det att 
ledningen och medarbetarnas uppfattningar om kompetenskraven stämmer överens och att man 
inom organisationen börjar med att skapa en gemensam syn på krav, behov och prioriteringar. 
Kompetensutveckling bör vara en delad angelägenhet mellan chefen och dennes medarbetare 
(Hansson, 2005). Chefers ansvar för sina medarbetares kompetens bör kompletteras med 
medarbetares ansvar för sin egen kompetensutveckling (ibid). Det finns givetvis sammanhang där 
medarbetarens och organisationens behov som helhet skiljer sig åt men i grunden bör de 
sammanfalla rätt väl. 
 
En av utmaningarna i arbetet med kompetensfrågor är att kunna synliggöra det gränssnitt där 
verksamhetens och medarbetarens behov möts. Ny kompetens måste även tas till vara och följas 
upp. Detta för att det inte ska sluta med att medarbetaren efter att ha utvecklat sin formella 
kompetens fortsätter att arbeta med sina arbetsuppgifter precis som tidigare. (Anttila, 2001) 
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4. Empiri 
I detta kapitel kommer redovisningen av undersökningsresultatet i huvudsak ske i form av 
diagram med kommentarer. Diagrammen grundar sig på den sammanställning i form av tabeller 
som återfinns i bilaga 3. I kapitlet redovisar vi resultaten på de frågor som vi ansåg vara av 
störst betydelse för att uppnå frågeställning och syfte. Kapitlets avsnittsindelning följer i 
huvudsak frågeformulärets indelning och frågorna har sin ursprungliga numrering för att de lätt 
ska gå att hitta i bilagorna. Flertalet av frågorna redovisas i enskilda diagram medan vissa 
frågor slagits samman och åskådliggörs i ett gemensamt diagram. 
 
4.1 Organisationernas syn på kompetensutveckling 

Organisation A 
Organisation A är ett privat bolag och arbetar med kompetenskartläggning i takt med ökade 
kompetenskrav och även i samband med nya anställningar. Under år 2004 vidareutvecklade 
organisationen sin kompetensstrategi. Avsikten var att styra kompetensarbetet i en sådan riktning 
att det stödjer de verksamhetsmässiga mål organisationen har. Till följd av nya system och att nya 
arbetsprocesser införts, genomförs det flertalet kompetensbyggande åtgärder i hela koncernen. 
 
Organisation A utarbetar planer för kompetensutveckling genom att bland annat, i samarbete med 
externa partners, utforma interna utvecklingsprogram. Avsikten är att lägga grunden till en 
vidareutveckling av kompetensen som omfattar hela koncernen. En viktig detalj i 
kompetensarbetet är att organisationen satsar på att den individuella medarbetaren ska medverka 
genom att vara delaktig i ansvaret för sin egen utveckling. (Årsredovisning 2004, samt 
kompletterande intervju via e-post) 
 
Organisation B 
Organisation B är en kommunal verksamhet och innefattas av ett antal enheter belägna i 
Stockholm. Organisation B har inte någon direkt uttalad kompetensutvecklingsplan. 
Organisationen har dock ändrat inriktning och arbetssätt under de senaste två åren och befinner 
sig idag i slutet av ett förändringsarbete. Organisationen har satsat mycket på 
kompetensutveckling och varje enhet kompetensutvecklar så att det passar den nya inriktningen. 
 
Målet för år 2005 och även för år 2006 är att all personal ska utbildas i ett kognitivt 
förhållningssätt genom kurser på universitetsnivå. All personal ska även, i största mån, arbeta 
nätverksinriktat. Även chefer ska utbildas i samma förhållningssätt samt utbildas i att tänka 
evidensbaserat, det vill säga hur man arbetar i en verksamhet som mer och mer ska utgå ifrån 
gällande forskning. Medarbetarna, i detta fall handläggare, genomför dessutom anpassade 
utbildningar för deras respektive enhet. (Intervju via e-post) 
 
Organisation C 
Organisation C är en myndighet och leds av en styrelse med fullt ansvar inför regeringen. 
Myndighetens centrala förvaltning är lokaliserad till Stockholm. Kompetensutveckling vid 
organisation C skall syfta till att myndigheten skall vara framgångsrik i sin verksamhet, leda till 
en ökad arbetstillfredsställelse hos individen och därmed vara ett sätt att marknadsföra 
organisationen som arbetsgivare. 
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I organisation C har de övergripande medarbetarmålen för år 2004 varit att all personal skall vara 
nöjd med sin anställning på organisationen och förstå på vilket sätt de skall bidra till att 
organisationen uppnår sina mål. För att uppnå dessa mål har myndigheten bland annat arbetat 
aktivt med kompetensutveckling. Arbetet med kompetensutvecklingen i organisation C bedrivs i 
enlighet med den kompetensutvecklingsplan som årligen utarbetas med utgångspunkt i 
organisationens verksamhetsplan. Huvudområdena i kompetensutvecklingsplanen handlar om att 
förstärka helhetssynen och verksamhetskunskapen. Vidare har arbetet inneburit att ge praktiska 
verktyg till chefer och medarbetare, exempelvis utbildning i kundkommunikation och muntlig 
och skriftlig framställan. Samtliga medarbetare har varit involverade såväl i att lyfta fram de 
kärnvärden som skall prägla organisation C som i aktiviteter för att implementera desamma. 
Tidsbrist hos såväl berörda chefer som medarbetare har gjort att den utbildning som planerats inte 
har kunnat genomföras i önskvärd utsträckning. Vid planering för kommande perioder har hänsyn 
tagits till detta och antalet planerade utvecklingsinsatser har minskats något. (Årsredovisning 
2004) 
 
4.2 Resultatpresentation 

4.2.1 Utskickade och besvarade enkäter 

Organisation A B C Samtliga

Antal utskickade enkäter 40 42 24 106 
Borträknade (klassas som övertäckning p g a ej genomförd kurs) 4 2 2 8 
      
Summa antal utskickade enkäter  36 40 22 98 
Bortfall 10 23 4 37 
      
Antal besvarade enkäter som ingår i undersökningen 26 17 18 61 
Andel av totalt utskickade enkäter som ingår i undersökningen  72 % 43 % 82 % 62 % 

Tabell 1: Antal utskickade och besvarade enkäter fördelade på organisation.  
 
Totalt skickades enkäten ut till 106 medarbetare. Efter att tagit bort de åtta medarbetare som inte 
uppfyllde kravet på att minst ha genomgått en kurs det senaste året (räknat från svarsdagen) fick 
vi en målgrupp som innefattade 98 respondenter. Efter bortfall, på grund av obesvarade enkäter, 
blev antalet besvarade enkäter som ingår i undersökningen 61 stycken.  
 

4.2.2 Resultat del 1: Bakgrund om respondenterna 

Bland de tillfrågade var majoriteten kvinnor. På två av de tre organisationerna var majoriteten 
kvinnor och totalt var fördelningen 63,9 procent kvinnor och 36,1 procent män. Åldersspannet 
bland samtliga respondenter sträckte sig mellan 24 och 59 år. Den genomsnittliga 
åldersfördelningen var jämn mellan organisationerna och medelåldern för samtliga respondenter 
var 39,8 år. Större delen av de tillfrågade var gifta eller sambo med barn. I de tre organisationerna 
var majoriteten högskoleutbildad. 65,5 procent av medarbetarna tillhörde en administrations- 
eller stödfunktion. 26,2 procent av de tillfrågade svarade med alternativet ”inget av ovanstående” 
på frågan angående tillhörande funktion och samtliga av dem kom från organisation B. I 
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efterhand ställde vi frågan om vilken funktion dessa tillhörde till ansvarig för respondenterna i 
organisation B. Det visade sig att det rörde sig om en handläggande funktion. Anställningstiden 
skiftade mellan att ha varit anställd i mindre än ett år och till att ha varit anställd i mer än tio år. 
Större delen av totala antalet respondenter hade dock varit anställda mellan tre och tio år. Alla 
medräknade respondenter uppfyller kravet på genomförd kurs och en relativt stor andel har kurser 
inplanerade i framtiden. (Se fråga1:1-8, bilaga 3) 
 

4.2.3 Resultat del 2: Medarbetaren och organisationen  

Diagram 1 
Fråga 1: Har du tagit del av en affärsplan (eller liknande) som tydligt definierar organisationens 
mål och vision? 

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

A 92,3% 7,7%

B 100,0% 0,0%

C 100,0% 0,0%

Samtliga 96,7% 3,3%

Ja Nej

 
Kommentar: Större delen av respondenterna hade tagit del av en affärsplan eller liknande. Endast 
3,3 procent svarade ”Nej” på frågan och var alla respondenter från organisation A.  
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Diagram 2 
Fråga 2: Hur ser du på dina arbetsuppgifter? 

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

A 23,1% 69,2% 7,7% 0,0%

B 64,7% 35,3% 0,0% 0,0%

C 38,9% 50,0% 11,1% 0,0%

Samtliga 39,3% 54,1% 6,6% 0,0%

Stimulerande Ganska stimulerande Inte så stimulerande Ej stimulerande

 
Kommentar: Majoriteten (54,1 procent) av samtliga respondenter ansåg att deras arbetsuppgifter 
var ”Ganska stimulerande”. Respondenterna från organisation A och C svarade relativt lika 
medan majoriteten (64,7 procent) av respondenterna från organisation B ansåg att deras 
arbetsuppgifter var ”Stimulerande”. Ingen av samtliga respondenter angav svarsalternativet ”Ej 
stimulerande”. 
 
Diagram 3 
Fråga 5: Känner du till organisationens mål och vision med verksamheten? 

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

A 19,2% 80,8% 0,0%

B 82,4% 17,6% 0,0%

C 83,3% 16,7% 0,0%

Samtliga 55,7% 44,3% 0,0%

Ja Ja, till viss del Nej

 
Kommentar: Majoriteten (55,7 procent) av samtliga respondenter angav svarsalternativet ”Ja” på 
frågan. Inom organisation A svarade dock en stor andel (80,8 procent) ”Ja, till viss del”. 
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Diagram 4 
Fråga 6: Skulle du kunna beskriva hur ditt dagliga arbete bidrar till att organisationens mål med 
verksamheten uppnås? 

0,0%

10,0%
20,0%

30,0%
40,0%

50,0%
60,0%

70,0%

A 42,3% 57,7% 0,0%

B 58,8% 41,2% 0,0%

C 61,1% 38,9% 0,0%

Samtliga 52,5% 47,5% 0,0%

Ja Ja, till viss del Nej

 
Kommentar: Mer än hälften (52,5 procent) av samtliga respondenter angav svarsalternativet ”Ja”. 
Majoriteten (57,7 procent) av respondenterna från organisation A svarade dock ”Ja, till viss del”. 
 
Diagram 5 
Fråga 7: Kan du koppla ditt dagliga arbete till organisationens mål och strategier? 

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

A 19,2% 76,9% 3,8%

B 52,9% 47,1% 0,0%

C 61,1% 38,9% 0,0%

Samtliga 41,0% 57,4% 1,6%

Ja Ja, till viss del Nej

 
Kommentar: Majoriteten (57,4 procent) av samtliga respondenter kunde till viss del koppla 
dagligt arbete till mål och strategier. Inom organisation A svarade dock en stor andel (76,9 
procent) av respondenterna ”Ja, till viss del”. 
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4.2.4 Resultat del 3: Initiativ till kompetensutveckling 

Diagram 6 
Fråga 1: Har du fått möjlighet att ta del av en affärsplan, verksamhetsplan eller liknande som 
tydligt definierar organisationens mål och vision?  

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

A 92,3% 3,8%

B 100,0% 0,0%

C 94,4% 0,0%

Samtliga 95,1% 1,6%

Ja Nej

 
Kommentar: Två (3,3 procent) av samtliga respondenter svarade ”Vet ej” varav en kom från 
organisation A och en från organisation C. 
 

Närapå alla (95,1 procent) tillfrågade hade fått möjligheten att ta del av en affärsplan eller 
liknande. 
 
Diagram 7 
Fråga 2: Vem i din organisation anser du tar ansvaret för utformandet av de steg som krävs för 
din utveckling i organisationen? 

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

A 11,5% 42,3% 42,3% 0,0% 0,0% 0,0%

B 5,9% 5,9% 64,7% 11,8% 0,0% 0,0%

C 0,0% 38,9% 55,6% 0,0% 0,0% 0,0%

Samtliga 6,6% 31,1% 52,5% 3,3% 0,0% 0,0%

Alltid jag Oftast jag
Ung. jämt 
fördelat

Oftast 
komp.ansv

Alltid 
komp.ansv

Ingen

 
Kommentar: Fyra (6,6 procent) av samtliga respondenter svarade ”Vet ej” varav en kom från 
organisation A, två från organisation B och en från organisation C. 
 

Majoriteten (52,5 procent) av samtliga respondenter svarade att ansvaret är ”Ungefär jämnt 
fördelat mellan mig och kompetensansvarig”. I organisation A och C var det en relativt stor andel 
(42,3 procent respektive 38,9 procent) som ansåg att det oftast var medarbetaren själv som tog 
ansvaret. Att det oftast är kompetensansvariges ansvar att utforma stegen var det endast 3,3 
procent av samtliga som ansåg. Ingen av respondenterna angav svarsalternativen ”Alltid 
kompetensansvarig” eller ”Ingen”. 
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Diagram 8 
Fråga 3: Hur ofta upplever du att du får stöd i de steg som du önskar ta för att utvecklas i 
organisationen?  

0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
70,0%

A 7,7% 46,2% 19,2% 11,5% 3,8%

B 5,9% 58,8% 29,4% 5,9% 0,0%

C 22,2% 44,4% 16,7% 11,1% 0,0%

Samtliga 11,5% 49,2% 21,3% 9,8% 1,6%

Alltid Oftast Ibland Sällan Aldrig

 
Kommentar: Fyra (6,6 procent) av samtliga respondenter svarade ”Vet ej” varav tre kom från 
organisation A och en från organisation C.  
 

49,2 procent av samtliga respondenter svarade att de ”Oftast” får det stöd som behövs för att 
utvecklas. Det var även det svar som flertalet respondenter från respektive organisation angav. 
 
Diagram 9 
Fråga 4: Vem i din organisation anser du tar initiativ till att du går de kurser som främjar din 
kompetensutveckling inom organisationen? 

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

A 19,2% 38,5% 42,3% 0,0% 0,0% 0,0%

B 0,0% 17,6% 58,8% 23,5% 0,0% 0,0%

C 5,6% 44,4% 50,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Samtliga 9,8% 34,4% 49,2% 6,6% 0,0% 0,0%

Alltid jag Oftast jag
Ung. jämt 
fördelat

Oftast 
komp.ansv

Alltid 
komp.ansv

Ingen

 
Kommentar: Nästan hälften (49,2 procent) av samtliga respondenter svarade ”Ungefär jämnt 
fördelat mellan mig och kompetensansvarig”. En relativt stor andel (34,4 procent) av samtliga 
respondenter svarade ”Oftast jag”. Ingen av respondenterna svarade ”Alltid kompetensansvarig” 
eller ”Ingen”. 
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Diagram 10 
Fråga 5: Vem i din organisation anser du bär ansvaret för att medarbetaren utvecklas i 
organisationen?  

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

A 15,4% 3,8% 80,8% 0,0%

B 0,0% 5,9% 94,1% 0,0%

C 11,1% 0,0% 88,9% 0,0%

Samtliga 9,8% 3,3% 86,9% 0,0%

Medarbetaren själv Kompetensansvarig
Både medarbetaren & 

komp.ansv. tillsammans
Ingen

 
Kommentar: En (1,6 procent) av samtliga respondenter svarade ”Vet ej” och kom från 
organisation A.  
 

Med stor majoritet (86,9 procent) ansåg samtliga respondenter att det är ”Både medarbetaren och 
kompetensansvarig tillsammans” som bär ansvaret för att medarbetaren utvecklas i 
organisationen.  
 

4.2.5 Resultat del 4: Kompetensutveckling ur ett organisationsperspektiv 

Diagram 11 
Fråga 3: Hur ofta upplever du att de kurser du tillgodogör dig leder till en utveckling hos dig 
som är nödvändig för verksamhetens utveckling? 

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

A 3,8% 38,5% 34,6% 11,5% 3,8%

B 5,9% 41,2% 47,1% 0,0% 5,9%

C 5,6% 44,4% 33,3% 11,1% 5,6%

Samtliga 4,9% 41,0% 37,7% 8,2% 4,9%

Alltid Oftast Ibland Sällan Aldrig

 
Kommentar: Två (3,3 procent) av samtliga respondenter svarade ”Vet ej”. Båda kom från 
organisation A. 
 

Majoriteten (41 procent respektive 37,7 procent) ansåg att man ”Oftast” eller ”Ibland” upplever 
en individuell utveckling som är nödvändig för verksamhetens utveckling. Lika många 
respondenter som ansåg att de ”Alltid” upplever en sådan utveckling ansåg dock att de ”Aldrig” 
upplever en sådan utveckling. 
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Diagram 12 
Fråga 4: Hur ofta upplever du att det förväntas mer av dig i organisationen efter en avslutad 
kurs? 

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

A 0,0% 11,5% 26,9% 34,6% 15,4%

B 0,0% 35,3% 41,2% 23,5% 0,0%

C 0,0% 11,1% 27,8% 38,9% 16,7%

Samtliga 0,0% 18,0% 31,1% 32,8% 11,5%

Alltid Oftast Ibland Sällan Aldrig

 
Kommentar: Tre (4,9 procent) av samtliga respondenter svarade ”Vet ej”. Två kom från 
organisation A och en kom från organisation C. En respondent från organisation A lämnade inget 
svar på frågan, vilket innebär ett partiellt bortfall med 1,6 procent. 
 

31,1 procent respektive 32,8 procent av samtliga respondenter svarade att de ”Ibland” eller 
”Sällan” förväntas mer av dem efter en färdig kurs. Det var ingen respondent som angav att det 
”Alltid” förväntas mer av dem. I organisation A och C var det fler respondenter som upplevde att 
det ”Aldrig” förväntas mer av dem än respondenter som upplevde att det ”Oftast” förväntas mer 
av dem. 
 
Diagram 13 
Fråga 5: Hur ofta upplever du att dina avslutade kurser följs upp av din närmsta chef eller annan 
ansvarig i din organisation? 

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

A 0,0% 7,7% 42,3% 23,1% 19,2%

B 0,0% 23,5% 23,5% 35,3% 11,8%

C 5,6% 16,7% 33,3% 11,1% 27,8%

Samtliga 1,6% 14,8% 34,4% 23,0% 19,7%

Alltid Oftast Ibland Sällan Aldrig

 
Kommentar: Fyra (6,6 procent) av samtliga respondenter svarade ”Vet ej” varav två kom från 
organisation A, en från organisation B och en från organisation C. 
 

34,4 procent respektive 23 procent av samtliga respondenter angav att avslutade kurser ”Ibland” 
eller ”Sällan” följs upp. Det var endast ett fåtal (1,6 procent) av samtliga respondenter som 
”Alltid” upplever att avslutade kurser följs upp. En relativt stor andel (19,7 procent) av 
respondenterna svarade att de upplever att kurser ”Aldrig” följs upp. 
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Diagram 14 
Fråga 6: Hur ofta upplever du en koppling mellan dina avslutade kurser och dess effekt på 
organisationens resultat? 

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

A 0,0% 7,7% 19,2% 30,8% 19,2%

B 0,0% 11,8% 35,3% 29,4% 11,8%

C 0,0% 16,7% 38,9% 27,8% 16,7%

Samtliga 0,0% 11,5% 29,5% 29,5% 16,4%

Alltid Oftast Ibland Sällan Aldrig

 
Kommentar: Åtta (13,1 procent) av samtliga respondenter svarade ”Vet ej” varav sex kom från 
rganisation A och två kom från organisation B. o

  

Av samtliga respondenter angav 29,5 procent respektive 29,5 procent att avslutade kurser 
”Sällan” eller ”Ibland” har en koppling till organisationens resultat. Ingen av respondenterna 
svarade att de upplever att det ”Alltid” finns en koppling mellan avslutade kurser och 
organisationens resultat. En relativt stor andel (16,4 procent) av respondenterna angav dock att de 
upplever att avslutade kurser ”Aldrig” kan kopplas till organisationens resultat. 
 
Diagram 15 
Fråga 7: Upplever du att din organisation har ett uttalat engagemang i medarbetarnas 
individuella kompetensutvecklingsarbete? 

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

A 11,5% 34,6% 50,0%

B 29,4% 64,7% 5,9%

C 44,4% 33,3% 22,2%

Samtliga 26,2% 42,6% 29,5%

Ja Ja, till viss del Nej

 
Kommentar: En (1,6 procent) av samtliga respondenter svarade ”Vet ej” och kom från 
organisation A. 
 

42,6 procent av samtliga respondenter angav att organisationerna till viss del är engagerade i 
medarbetarnas kompetensutvecklingsarbete. Av samtliga respondenter var det nästan en lika stor 
andel (26,2 procent respektive 29,5 procent) som svarade ”Ja” och som svarade ”Nej”. Bland 
respondenter som svarade ”Ja” på frågan kom de flesta från organisation C och utgjorde nära 
hälften (44,4 procent) av de tillfrågade i den organisationen. Bland respondenter som svarade 
”Nej” på frågan kom de flesta från organisation A och utgjorde exakt hälften av de tillfrågade i 
organisationen. 

Sida 32  



 
 

 

 
Diagram 16 
Fråga 9: Hur ofta uttalar du dig om vad du vill göra i organisationen med din nyvunna 
kompetens från kurserna? 

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

A 3,8% 23,1% 53,8% 7,7% 0,0%

B 5,9% 41,2% 41,2% 11,8% 0,0%

C 0,0% 27,8% 50,0% 11,1% 11,1%

Samtliga 3,3% 29,5% 49,2% 9,8% 3,3%

Alltid Oftast Ibland Sällan Aldrig

 
Kommentar: Tre (4,9 procent) av samtliga respondenter svarade ”Vet ej” och samtliga kom från 
organisation A. 
 

Nästan hälften (49,2 procent) av samtliga respondenter svarade att de ”Ibland” uttalar sig om vad 
de vill göra i organisationen med nyvunnen kompetens. Endast ett fåtal respondenter svarade att 
de ”Alltid” uttalar sig om vad de ville göra i organisationen med nyvunnen kompetens. I 
organisation C svarade 11,1 procent att de ”Aldrig” uttalar sig om vad de vill göra i 
organisationen med nyvunnen kompetens. 
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4.2.6 Resultat del 5: Kompetensutveckling ur ett individperspektiv 

Diagram 17 
Diagrammet visar en sammanställning av svaren på nedanstående tre frågor. Diagrammet visar 
endast samtliga svar fördelade på respektive fråga. 
 
Fråga 1: Hur ofta upplever du att du får möjlighet att gå det antal kurser som du tycker är 
nödvändigt för din utveckling i organisationen? 
Fråga 2: Hur ofta upplever du att du får möjlighet att avsätta den tid som behövs för att gå de 
kurser som är planerade för dig? 
Fråga 3: Hur ofta upplever du att ditt behov av utveckling i form av kurser tillgodoses i 
organisationen? 

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

Möjlighet att gå antal kurser 8,2% 44,3% 32,8% 11,5% 1,6%

Möjlighet att avsätta tid 16,4% 29,5% 23,0% 24,6% 3,3%

Tillgodosett behov 6,6% 34,4% 39,3% 16,4% 0,0%

Alltid Oftast Ibland Sällan Aldrig

 
Kommentar: En (1,6 procent) av samtliga respondenter svarade ”Vet ej” på fråga 1 och 2. Två 
(3,3 procent) av samtliga respondenter svarade ”Vet ej” på fråga 3. 
 

Av samtliga respondenter angav 44,3 procent att de upplever att de ”Oftast” får gå nödvändigt 
antal kurser. Det var få (8,2 procent) som tyckte att de ”Alltid” får gå nödvändigt antal kurser 
men ännu färre (1,6 procent) som angav att de ”Aldrig” får göra det. 
 

Med andelarna 29,5 procent, 23 procent respektive 24,6 procent var det en relativt jämn 
fördelning av respondenter som ansåg att de ”Oftast”, ”Ibland” eller ”Sällan” får möjlighet att 
avsätta tid till att gå kurser. 
 

Merparten (39,3 procent) av samtliga respondenter ansåg att behovet av utveckling ”Ibland” 
tillgodoses i organisationen. Ingen respondent svarade att behovet ”Aldrig” tillgodoses. 
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Diagram 18 
Fråga 4: Vad tycker du om att gå kurser? 
Diagrammet visar en sammanställning av svaren på nedanstående tre påståenden. Diagrammet 
visar endast samtliga svar fördelade på respektive påstående. 
 
Påstående 4.1: Bra, för att det är nödvändigt för min utveckling i organisationen. 
Påstående 4.2: Bra, för att det ökar min arbetsmotivation. 
Påstående 4.3: Bra, för att det ger en paus från dagliga arbetsrutiner. 

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

Nödvändigt för utveckl. i org 18,0% 54,1% 23,0% 4,9% 0,0%

Ökar arbetsmotivationen 26,2% 52,5% 19,7% 1,6% 0,0%

Ger paus 11,5% 29,5% 29,5% 21,3% 8,2%

Stämmer 
alltid

Stämmer 
oftast

Stämmer 
ibland

Stämmer 
sällan

Stämmer 
aldrig

 
Kommentar: Majoriteten (54,1 procent) av samtliga respondenter ansåg att det ”Oftast” stämmer 
att kurser är nödvändigt för en individuell utveckling i organisationen. 18 procent av samtliga 
respondenter ansåg dessutom att det ”Alltid” stämmer. Ingen av respondenterna ansåg att det 
”Aldrig” stämmer. 
 

Majoriteten (52,5 procent) av samtliga respondenter ansåg att det ”Oftast” stämmer att kurser 
ökar arbetsmotivationen. 26,2 procent ansåg att det ”Alltid” stämmer. Endast 1,6 procent ansåg 
att det ”Sällan” stämmer och ingen respondent ansåg att det ”Aldrig” stämmer. 
 

Majoriteten (29,5 procent respektive 29,5 procent) av samtliga respondenter ansåg att det 
”Oftast” eller ”Ibland” stämmer att kurser ger en paus från det dagliga arbetet. 
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Diagram 19 
Fråga 4: Vad tycker du om att gå kurser? 
Diagrammet visar en sammanställning av svaren på nedanstående två påståenden. Diagrammet 
visar endast samtliga svar fördelade på respektive påstående. 
 
Påstående 4.4: Bra, för att det främjar min framtida karriär inom organisationen. 
Påstående 4.5: Bra, för att det främjar min framtida karriär utanför organisationen. 

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

Främjar karriär inom org 8,2% 23,0% 39,3% 21,3% 4,9%

Främjar karriär utanför org 3,3% 29,5% 42,6% 14,8% 3,3%

Stämmer 
alltid

Stämmer 
oftast

Stämmer 
ibland

Stämmer 
sällan

Stämmer 
aldrig

 
Kommentar: Två (3,3 procent) av samtliga respondenter svarade ”Vet ej” på påstående 4.4. Fyra 
(6,6 procent) av samtliga respondenter svarade ”Vet ej” på påstående 4.5. 
 

Huvudparten (39,3 procent) av respondenterna ansåg att det ”Ibland” stämmer att kurser främjar 
karriären internt. Det var en relativt jämn fördelning (23 procent respektive 21,3 procent) av 
respondenter som svarade att det ”Oftast” stämmer och som ansåg att det ”Sällan” stämmer att 
den framtida karriären inom organisationen främjas. 
 

Flertalet (42,6 procent) av respondenterna ansåg att det ”Ibland” stämmer att kurser främjar 
karriären externt. Nästan dubbelt så många respondenter (29,5 procent respektive 14,8 procent) 
ansåg att det ”Oftast” främjar den externa karriären jämfört med dem som ansåg att det ”Sällan” 
främjar den externa karriären. 
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Diagram 20 
Fråga 4: Vad tycker du om att gå kurser? 
Diagrammet visar en sammanställning av svaren på nedanstående tre påståenden. Diagrammet 
visar endast samtliga svar fördelade på respektive påstående. 
 
Påstående 4.6: Onödigt, för att jag anser att jag redan kan det jag behöver för mina 
arbetsuppgifter 
Påstående 4.7: Onödigt, för att det tar för mycket av min arbetstid. 
Påstående 4.8: Onödigt, för att det känns mer som om organisationen vill vara politiskt korrekt 
genom att låta medarbetarna gå på kurs. 

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

Kunskap tillräcklig 0,0% 3,3% 24,6% 32,8% 39,3%

Tar för mycket tid 0,0% 0,0% 26,2% 37,7% 32,8%

Mer politiskt korrekt 0,0% 0,0% 21,3% 39,3% 36,1%

Stämmer 
alltid

Stämmer 
oftast

Stämmer 
ibland

Stämmer 
sällan

Stämmer 
aldrig

 
Kommentar: Två (3,3 procent) av samtliga respondenter svarade ”Vet ej” på påstående 4.7. Två 
(3,3 procent) av samtliga respondenter svarade ”Vet ej” på påstående 4.8. 
 

32,8 procent respektive 39,3 procent av respondenterna ansåg att det ”Sällan” eller ”Aldrig” 
stämmer att kurser är onödigt för att de redan kan det de behöver. Dock ansåg en relativt stor 
andel (24,6 procent) av samtliga respondenter att det ”Ibland” stämmer. Ingen ansåg att det 
”Alltid” stämmer och få (3,3 procent) ansåg att det ”Oftast” stämmer. 
 

37,7 procent respektive 32,8 procent av respondenterna ansåg att det ”Sällan” eller ”Aldrig” 
stämmer att kurser är onödigt för att de tar för mycket tid. Det var dock relativt många (26,2 
procent) som svarade att det ”Ibland” stämmer. Ingen ansåg att det ”Alltid” eller ”Oftast” 
stämmer att kurser tar för mycket av arbetstiden. 
 

39,3 procent respektive 36,1 procent av respondenterna ansåg att det ”Sällan” eller ”Aldrig” 
stämmer att kurser är onödigt för att de bara är något som organisationerna tillåter för att vara 
politiskt korrekta. 21,3 procent av samtliga respondenter ansåg att det ”Ibland” stämmer. Ingen 
respondent ansåg att det ”Alltid” eller ”Oftast” stämmer. 

Sida 37  



 
 

 

 

5. Analys och slutsatser 
I följande kapitel presenterar vi vår analys, i vilken vi utgått från både de teorier vi presenterade 
i kapitel 3 samt det empiriska material som presenterades i kapitel 4. Alla diagram som 
redovisats i kapitel 4 kommer att analyseras i detta kapitel och i texten anger vi hänvisningar till 
respektive diagram. Vi avslutar kapitlet med att knyta samman svaren på vår frågeformulering i 
avsnittet Slutsatser. 
  
5.1 Analys 

5.1.1 Medarbetarens syn på sin medvetenhet om organisationen 

I teorikapitlet redogör vi för att det främsta skälet för utveckling av medarbetarnas kompetens är 
att förbättra deras arbetsinsatser för att hjälpa organisationen att utveckla verksamheten och att 
uppnå mål och visioner. För att medarbetaren ska kunna hjälpa organisationen att uppnå dess mål 
och visioner är det en fördel att man som medarbetare även har tagit del av en affärsplan eller 
liknande som tydligt definierar dessa. I vår målgrupp hade nästan samtliga respondenter tagit del 
av en affärsplan eller liknande (diagram 1). Drygt hälften kände till mål och vision med 
verksamheten medan resterande till viss del hade kännedom om motsvarande (diagram 3). Vår 
undersökning visade även att organisationerna har gett medarbetarna möjligheten att ta del av en 
affärsplan eller liknande (diagram 6). En marginellt större andel respondenter angav att 
organisationerna gett dem möjligheten att ta del av en affärsplan eller liknande än respondenter 
som angav att de i praktiken också tagit del av en sådan. Uppsatsens undersökning tyder på att 
teorier om vikten av att förankra mål och vision även i praktiken tillämpas av organisationerna. I 
och med att medarbetarna till störst del dessutom verkar känna till mål och vision så tyder det 
även på att en sådan här typ av teori går att förankra. Undersökningsresultatet stöder även 
tillgodogjorda teorier som poängterar att organisationskulturen bör vara sådan att den stöttar 
delaktighet och möjliggör tillgång till information, som verksamhetsbeskrivningar eller 
affärsplaner. 
 
I vår teoretiska referensram redogör vi för att medarbetaren måste vara motiverad till att 
kompetensutvecklas och att det måste finnas en vilja från dennes sida. Teorierna tar upp ett antal 
förutsättningar för viljan till kompetensutveckling, varav en är att medarbetaren har 
arbetsuppgifter som känns meningsfulla och att de är en del av en helhet. Denna helhet är tänkt 
att skapas genom en länk mellan medarbetarens arbetsuppgifter, dess resultat och organisationens 
affärsidé, mål och resultat. Nästan alla respondenterna i vår undersökning ansåg att deras 
arbetsuppgifter var ganska stimulerande eller stimulerande och endast ett fåtal ansåg att deras 
arbetsuppgifter inte var stimulerande (diagram 2). Det var ingen av respondenterna som ansåg att 
deras arbetsuppgifter inte alls var stimulerande (diagram 2). Detta tyder på att förutsättningen, att 
ha meningsfulla arbetsuppgifter för att vilja kompetensutvecklas, till stor del är uppfylld bland 
vår målgrupp. 
 
I vår empiri redogör vi för att nästan alla medarbetarna kan, eller i alla fall till viss del, kan 
koppla det dagliga arbetet till organisationens mål och strategier (diagram 5). Vidare angav alla 
respondenter att de kunde beskriva, eller till viss del beskriva, hur deras dagliga arbete bidrog till 
organisationens mål med verksamheten (diagram 4). Därför åskådliggör vår undersökning att 
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respondenterna, förutom att de till stor del anser sig ha meningsfulla arbetsuppgifter, även kan 
koppla och beskriva dessa som en del av helheten. 
 

5.1.2  Medarbetarens syn på sin och organisationens initiativ till 
kompetensutveckling  

I teorikapitlet redogörs det för att kompetensutveckling bör vara en delad angelägenhet mellan 
chefen och dennes medarbetare. Chefens ansvar för sina medarbetares kompetensutveckling bör 
kompletteras med medarbetarens ansvar för sin egen kompetensutveckling. I vår undersökning 
innebar ”kompetensansvarig” i svarsalternativen antingen en chef eller annan ansvarig för 
kompetensutveckling. Resultatet av frågan vem medarbetaren ansåg tar ansvaret för utformandet 
av hennes eller hans utvecklingssteg blev att drygt hälften av samtliga respondenter ansåg att det 
var jämnt fördelat mellan medarbetaren och kompetensansvarig (diagram 7). En stor andel, cirka 
38 procent, ansåg dock att det oftast eller alltid var medarbetaren själv som tog ansvaret (diagram 
7). Undersökningen visar även ett liknande resultat på frågan om vem medarbetaren anser tar 
initiativ till att hon eller han får gå de kurser som främjar en utveckling inom organisationen 
(diagram 9). Även om det blir vanligare att medarbetaren ofta tar kommandot över sin egen 
kompetensutveckling så är det, enligt teorierna, samtidigt en chefs ansvar att förstå vilken 
kompetens som medarbetarna behöver för att utvecklas och klara av sina arbetsuppgifter. Om det 
är så, som undersökningen antyder, att medarbetarna till stor del anser att de själva får ta ansvaret 
för utvecklingsstegen så motsäger verkligheten teorierna om att det bör vara en delad 
angelägenhet. 
 
En annan fråga i undersökningen hade som syfte att reda ut vem medarbetaren anser ska bära 
ansvaret för den individuella utvecklingen i organisationen. På den frågan visade resultatet att en 
klar majoritet av samtliga respondenter ansåg att det bör vara en delad angelägenhet mellan 
medarbetaren och kompetensansvarig (diagram 10). Detta tyder på att en stor del av de tillfrågade 
som svarade att de själva anser att de tar ansvaret för sin utveckling (diagram 7) anser att det 
egentligen bör vara en delad angelägenhet. 
 
Undersökningen visar vidare en viss korrelation mellan föregående diskussion och frågan om 
medarbetaren upplever att organisationen har ett uttalat engagemang i medarbetarnas individuella 
kompetensutvecklingsarbete. Resultatet blev att cirka 30 procent av respondenterna ansåg att 
organisationerna inte hade det engagemanget (diagram 15). En förklaring till att medarbetarna 
själva anser att de får ta ansvar för att utvecklas skulle därför kunna vara att de inte upplever ett 
tillräckligt stort engagemang från organisationens sida. För att uppnå teoriernas mål med en delad 
angelägenhet kan det därmed vara viktigt för organisationerna att ha ett uttalat och tydligt 
engagemang i medarbetarnas kompetensutveckling. 
 
Studerade teorier sätter även fokus på att medarbetaren måste engagera sig i organisationens 
behov i så stor utsträckning att de är beredda att ta egna initiativ till kompetensutveckling. 
Organisationen i sin tur måste likväl vara villig att stötta rimliga initiativ. Nära hälften av 
samtliga respondenter ansåg att de oftast får det stöd i de steg de önskar ta för att utvecklas i 
organisationen (diagram 8). En stor andel respondenter ansåg dock att de endast ibland får det 
stöd de önskar från organisationen (diagram 8). Således är balansen mellan medarbetare och 
organisation inte till fullo uppfylld i de undersökta organisationerna.  En sådan tendens tyder, 
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enligt teorin, på att det finns en risk att de medarbetare som endast ibland eller till och med sällan 
får det stöd de önskar tar sin utveckling i egna händer och kanske till och med lämnar 
organisationen. 
 

5.1.3 Medarbetarens syn på organisationens kompetensuppföljning 

I vår teoretiska referensram redogör vi för vikten av att medarbetarna får tillämpa sina nyvunna 
kunskaper. Om inte kunskaperna kommer att tillämpas praktiskt kommer det inte att utvecklas 
någon kompetens. Större delen av respondenterna upplevde oftast en individuell utveckling som 
ansågs nödvändig för verksamhetens utveckling då de tillgjordogjort sig en kurs (diagram 11). 
Närmare 40 procent av respondenterna, relativt jämnt fördelat mellan organisationerna, ansåg 
dock att kurserna endast ibland ledde till en utveckling som var nödvändig för organisationen 
(diagram 11). I de tillfrågade organisationerna upplevde respondenterna generellt att det sällan 
förväntades mer av dem i organisationen efter en färdig kurs (diagram 12). Vidare var det ingen 
av respondenterna som tyckte att det alltid förväntades mer av dem efter en avslutad kurs, medan 
mer än en tiondel ansåg att det aldrig gjorde det (diagram 12). 
 
Enligt vår teoretiska referensram är skillnaden mellan lyckade och misslyckade kurser främst 
beroende av hur väl de är knutna till organisationens aktuella behov och att det finns tydliga mål 
med resultatet av kursen. En av kompetensutvecklingens kärnuppgifter innebär att beskriva, mäta 
och analysera befintlig och önskvärd kompetens. Det är dessutom av stor vikt att resultatet av 
kurser i förhållande till medarbetarens arbetsuppgifter följs upp. Sker inte detta föreligger det en 
stor risk att medarbetaren inte får använda sin nyvunna kompetens och att den på så sätt går 
förlorad för organisationen. Ungefär 43 procent av samtliga respondenter ansåg att det sällan eller 
aldrig skedde någon uppföljning av kurserna (diagram 13). Det var endast cirka 16 procent som 
ansåg att det alltid eller oftast skedde någon uppföljning av kurserna (diagram 13). De teorier 
som ligger till grund för undersökningen påpekar även vikten av att, i uppföljningen av kursen, 
utvärdera vilket bidrag medarbetaren själv tycker sig kunna ge till att genomföra organisationens 
affärsidé och strategi. I och med det måste organisationen alltså lägga energi på att få 
medarbetaren att se ett individuellt ansvar för att säkerställa sin egen förmåga att lösa de 
uppgifter hon eller han ställs inför. Det individuella ansvaret skiljer sig dock mycket mellan olika 
medarbetare, bland annat på grund av deras förmåga att se kopplingen mellan 
kompetensutveckling och organisationens resultat. I uppsatsens undersökning kan vi se en klar 
tendens till att det lutar åt att medarbetaren i stor utsträckning inte ser en koppling mellan 
avslutade kurser och dess effekt på organisationens resultat. Det var ingen respondent som alltid 
upplevde en sådan koppling (diagram 14). Däremot, relativt jämnt fördelat mellan 
organisationerna, ansåg cirka 46 procent av respondenterna att de sällan eller aldrig upplevde 
någon sådan koppling (diagram 14). 
 
Om inte respondenterna upplever en nödvändig individuell utveckling, eller att det förväntas mer 
av dem efter en kurs, så har troligtvis inte heller organisationen gjort en ordentlig uppföljning. 
Risken borde då vara relativt stor att resultatet av kursen inte leder till nya arbetsuppgifter utan 
snarare faller i glömska utan att användas alls. Studerade teorier betonar att organisationen, i 
samband med nyutveckling, även skapar förväntningar hos medarbetarna. Uppfylls inte de 
förväntningarna riskerar organisationen i stället att skapa uppgivenhet. Organisationerna skulle 
således behöva lägga större fokus på uppföljningen för att tillsammans med medarbetaren 
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utvärdera vilka steg som skulle kunna tas efter att själva kursen avslutats. Det för att 
organisationen tydligt ska kunna återkoppla resultatet av kursen till verksamhetens resultat. 
Ovanstående analys visar tydliga tendenser på att om organisationen vill få ut så mycket som 
möjligt av en kompetensutvecklingsprocess, i form av ett förbättrat arbetssätt, så är en 
uppföljning lika viktig som det initiala godkännandet organisationen ger till att gå kurser. 
 

5.1.4 Medarbetarens syn på sin möjlighet och vilja till kompetensutveckling 

Enligt de teorier som ligger till grund för denna uppsats får, i dagens organisationer, 
medarbetaren en allt större roll då det gäller att driva sin egen kompetensutveckling och sitt eget 
självständiga arbetsförfarande. Till störst del, relativt generellt i undersökningen, utryckte 
medarbetarna ibland vad de ville göra med sin nyvunna kompetens (diagram 16). Det lutade dock 
mer åt att man oftare uttryckte vad man ville göra med sin nyvunna kompetens än att man sällan 
gjorde det (diagram 16). Därmed visar undersökningen en tendens till att en medarbetare i dagens 
organisationer vågar uttrycka sina möjligheter och behov och att de har en vilja att göra något 
positivt av nyvunnen kompetens. 
 
Medarbetarna i undersökningen upplevde över lag att de oftast eller ibland fick gå det antal 
kurser de tyckte var nödvändigt och att de oftast eller åtminstone ibland tyckte att behovet av 
kompetensutveckling tillgodosågs i organisationerna (diagram 17). Det var dock en relativt stor 
andel, cirka 25 procent, av samtliga respondenter som ansåg att de sällan fick möjlighet att 
avsätta tid för kurserna (diagram 17). Tillgodogjorda teorier menar att kompetensutveckling är en 
angelägenhet för alla i en organisation och att det krävs ett medvetet arbete för att skapa vilja och 
tillfälle till lärande och kompetensutveckling. Närmare 30 procent av samtliga respondenter 
ansåg att de oftast fick möjlighet att avsätta tid för kurser vilket skulle kunna tolkas som positivt 
(diagram 17). Dock kvarstår de ovan nämnda 25 procenten samt de 23 procent som ansåg att de 
ibland, det vill säga inte alltid, fick möjlighet att avsätta tid för kurser. Risken med att inte få 
avsätta tid är att kursen då mer kan kännas som en belastning än som en motivationsfaktor. 
 
Den sista delen i undersökningen syftade till att försöka utvärdera om medarbetarna hade en 
positiv eller negativ syn på att gå kurser. Kurser ses i lästa teorier till störst del som något som 
ska generera nya, specifika arbetsuppgifter och i sin tur generera ett värde för organisationen. 
Dels genom en medarbetare som känner sig stimulerad och därmed motiveras till att successivt 
förädla sina arbetsuppgifter och dels genom ett bättre redovisat resultat i form av till exempel 
avkastning. En kurs kan dock även vara en form av belöning från organisationens sida, utan mål 
att den ska generera några specifika, nya arbetsuppgifter. Detta är inte något fel men det är viktigt 
att medarbetaren är medveten om detta innan kursen och känner sig motiverad av en sådan 
belöning. Annars föreligger det en risk att den tid medarbetaren lägger på kursen kan upplevas 
som bortkastad. Majoriteten av respondenterna hade en genomgående positiv syn på 
kompetensutveckling i form av kurser och ansåg oftast att det var nödvändigt för den individuella 
utvecklingen i organisationen och att det ökade arbetsmotivationen (diagram 18). Det var i 
princip ingen som ansåg det motsatta. Cirka 18 respektive 26 procent ansåg däremot att det alltid 
stämde att kurser var nödvändigt för utveckling och arbetsmotivation (diagram 18). En relativt 
stor del av respondenterna upplevde även att det var positivt att gå kurser för att det gav ett 
avbrott från dagliga rutiner (diagram 18). Sammanfattningsvis skulle det kunna tyda på att kurser 
är nödvändiga för utvecklingen och kanske även som en belöning eller motivationsfaktor. 
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I teorierna pekar man på vikten av att hålla en balans genom hela 
kompetensutvecklingsprocessen. Från att kurser väljs, till hur de väljs, till vilket syfte de har, till 
vilken uppföljning som sker och till vilket resultat som kursen genererar i form av nya 
arbetsuppgifter eller som motiverande belöning. Teorier menar vidare att om den balansen inte 
upprätthålls och den nödvändiga kommunikationen mellan medarbetare och organisation 
misslyckas, finns det en risk att kompetenta medarbetare mer ser till sina egna personliga syften, 
då de går kurser. En anledning att se positivt på kurser är för att de antingen gynnar en intern eller 
en extern karriär. I de tre undersökta organisationerna ansåg respondenterna, i något större 
utsträckning, att det oftast stämde att kurser gynnade den externa karriären snarare än att de 
gynnade den interna karriären (diagram 19). Det var dock något fler respondenter som tyckte att 
det alltid stämde att kurser gynnade den interna karriären snarare än den externa (diagram 19). 
Totalt sett, med lite marginal åt den externa karriären, var det relativt jämnt bland 
svarsalternativen i frågorna och många respondenter tyckte att kurser öppnade upp möjligheter 
för både intern och extern karriär. Undersökningen resultat skulle kunna tolkas som att 
medarbetare, relativt generellt, är medvetna om att kurser kan ge en extern karriär i brist på den 
interna. 
 
Den del i undersökningen som syftade till att försöka utvärdera om det generellt finns negativa 
inställningar till att gå kurser visade på ett negativt svar i positiv bemärkelse. En klar majoritet 
tyckte att det sällan eller aldrig stämde att kurser var onödigt för att de redan kunde det de 
behövde kunna eller för att kurser tog onödig arbetstid (diagram 20). Tidigare nämndes det att 
respondenterna upplevde att det i viss mån var svårt att känna att de kunde lämna arbetet för att 
finna tid för kurser. Det ska dock inte blandas ihop med att medarbetaren vill kunna lämna 
dagliga arbetsuppgifter för att finna tid för kurser. Kompetensprogram skulle även kunna ses som 
något organisationerna gör för att alla andra gör det, för att ligga rätt i tiden eller för att vara 
politiskt korrekta. Det antagandet förkastades också, med stor majoritet, av respondenterna 
(diagram 20). 
 
5.2 Slutsatser 

Vårt syfte med uppsatsen bedömer vi vara uppfyllt. Medarbetarundersökningen gav oss en tydlig 
förståelse för hur medarbetaren ser på kompetensutveckling och vi kan genom att besvara vår 
problemformulering urskilja medarbetarens upplevda möjligheter, restriktioner och 
förhållningssätt till kompetensutveckling. I detta avsnitt kommer vi att tydliggöra de slutsatser 
som utmynnat ur analysen genom att sammanfatta vårt slutresonemang per undersökningsfråga. 
 
Vilken medvetenhet har medarbetaren om sin organisations verksamhet? 
Vår empiriska undersökning visar ett resultat som tyder på att medarbetarna i de tre 
organisationerna har en bra medvetenhet om sin organisations verksamhet. En framgångsrik 
organisation anser vi bör försäkra sig om att deras medarbetare vet vart organisationen strävar 
och varför. Detta verkar organisation A, B och C också anse vara viktigt då undersökningen 
åskådliggör ett positivt resultat angående medarbetarnas delaktighet och kännedom om 
verksamhetens mål och vision. Undersökningen visar att medarbetarna även kan beskriva och 
koppla sina arbetsuppgifter till organisationens mål med verksamheten. Det stärker ytterligare vår 
slutsats om att medarbetarna har en bra medvetenhet om organisationens verksamhet. 
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Hur upplever medarbetaren sitt eget och organisationens initiativ till 
kompetensutveckling? 
Utifrån vår undersökning blev svaret på undersökningsfrågan att medarbetarna anser att initiativet 
bör vara en delad angelägenhet mellan organisation och medarbetare men att medarbetarna 
många gånger upplever att de själva får ta ansvaret för utveckling av kompetens. Initiativet bör 
vara en delad angelägenhet mellan medarbetarna och organisationen. Organisationen skall kunna 
visa att den är engagerad i att stödja utvecklingen av medarbetarnas kompetens. Det är viktigt att 
medarbetarna känner och förstår chefens eller annan ansvarigs roll i deras utveckling. Utifrån 
undersökningen blir slutsatsen att medarbetarna upplever sitt eget initiativ vara starkare än 
organisationens initiativ till kompetensutveckling. Det tyder på att organisationen har ett för svagt 
engagemang och initiativtagande och att ett starkare engagemang skulle kunna bidra till en ökad 
motivation, hos medarbetarna, att arbeta mot organisationens syfte och mål. 
 
Upplever medarbetaren att organisationen vill, kan eller får möjlighet att tillgodogöra sig 
nyvunnen kompetens? 
I uppsatsens undersökning, där medarbetaren ger oss sin individuella och även subjektiva syn, 
framgår det tämligen tydligt att en stor del av kompetensutvecklande åtgärder inte följs upp och 
tas tillvara. Medarbetaren upplever i stort att kompetensutveckling är nödvändigt och främjar 
organisationen. Vidare upplever medarbetaren att hon eller han ofta uttrycker en vilja att 
utvecklas. Samtidigt upplever inte medarbetaren någon större uppföljning från organisationens 
sida och ser sällan en koppling mellan avslutad kurs och organisationens resultat. Följaktligen 
blir slutsatsen att medarbetarna ger organisationen möjligheten att tillgodogöra sig nyvunnen 
kompetens men att organisationerna är dåliga på uppföljning av den. En bättre uppföljning anser 
vi vara nödvändig för att medarbetaren ska uppleva att kurser leder till den stimulans de behöver 
för att förbättra både sina egna och organisationens resultat. 
 
Upplever medarbetaren att hon eller han får möjlighet att tillgodogöra sig ny kompetens? 
Den slutsats vi kan dra utifrån resultatet av undersökningen är att organisationen oftast lägger 
ekonomiska resurser på att medarbetaren ska få möjlighet att tillgodogöra sig ny kompetens. 
Medarbetaren upplever dock till stor del att det är svårt att kunna avsätta den tid som krävs för att 
kompetensutveckla sig. Vi som författare tolkar det som att medarbetaren ofta upplever att kurser 
innebär att ordinarie arbetsuppgifter växer, vilket leder till mer arbete. Om organisationerna inte 
främjar möjligheter till kompetensutveckling, genom att låta medarbetaren avsätta den tid som 
krävs, kan det på sikt leda till att kompetensutveckling mer upplevs som en belastning än något 
som förenklar och utvecklar det dagliga arbetet. 
 
Vill medarbetaren tillgodogöra sig ny kompetens och i så fall varför? 
Resultatet av undersökning visar att medarbetaren vill tillgodogöra sig ny kompetens. Slutsatsen 
vi drar utifrån undersökningsresultatet är att medarbetaren anser att kurser bidrar till och är 
nödvändiga för den individuella utvecklingen samt ökar arbetsmotivationen. Att kurser till något 
större del ses som främjande för den externa karriären, snarare än den interna, kan bero på att 
medarbetaren inte upplever en intern uppföljning i tillräckligt stor utsträckning. 
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6. Avslutande diskussion 
I detta kapitel diskuterar vi tankar kring sådant som inte direkt omfattas av den empiriska 
undersökningen samt uppsatsens relevans och bidrag till forskningen. Vidare tar vi upp 
metodologiska reflektioner där vi kritiskt granskar sekundär- och primärdata. Kapitlet avslutas 
med förslag till fortsatt forskning. 
 
6.1 Uppsatsens relevans och bidrag till forskningen 

En kontenta av teorierna är att det är av stor vikt att hela organisationen, från medarbetaren till 
ledningsnivå, har en samsyn och förstår innebörden av de processer som leder fram till en 
kompetensutvecklande åtgärd. Vidare är det av stor betydelse att det sker en uppföljning av de 
kompetensutvecklande åtgärderna för att organisationen, inklusive medarbetaren, ska utvecklas 
efter de behov som uppstår i verksamheten. Vi har i uppsatsen inte tagit ställning till om dagens 
organisationer anser att det är av vikt att följa upp och tillgodogöra sig all kompetens 
medarbetaren försett sig med efter en kurs, trots att varje kurs är en kostnad för organisationen. I 
och med detta så ställer vi oss frågan om vår undersökning är relevant. Relevansen borde dock 
kunna styrkas i och med att vi belyser en del av ett ämne som idag är högst aktuellt. Aktualiteten 
märks bland annat av en stor mängd tidsenlig teori inom ämnet. 
 
Området kompetensutveckling är vi inte ensamma om att utforska. Däremot så är flertalet av 
tidigare uppsatser inom ämnet baserade på intervjuer med ansvariga för kompetensutveckling. 
Genom att istället undersöka medarbetarnas syn på kompetensutveckling anser vi att vi har fått en 
mer rättvisande bild av hur kompetensutvecklingen fungerar i praktiken. En förhoppning med 
denna uppsats är således att de resultat som framkommit av undersökningen ska väcka en 
tankeställare hos ansvariga för arbete med kompetensutveckling inom många organisationer. Med 
vår uppsats hoppas vi dessutom kunna bidra till forskningen genom att den till skillnad från 
befintlig teori, som ofta är begränsad till att beskriva processer för hur kompetensutvecklingen 
borde fungera, snarare beskriver komplikationer som kan uppstå i dessa processer. 
 
Det är inte uppsatsens syfte att specifikt jämföra en organisations syn på kompetensutveckling 
med medarbetarens syn. Vi vill snarare visa på tendenser i medarbetarens syn på 
kompetensutveckling, som i en större undersökning skulle kunna generaliseras. Även om vi i 
uppsatsen inte kan generalisera resultaten till hela arbetslivet, så anser vi att vår uppsats fungerar 
som en värdefull källa för forskningen. 
 
Utifrån undersökningsresultatet drar vi författare slutsatsen att undersökta organisationer har en 
positiv inställning till medarbetarens kompetensutveckling och att de, även under en 
lågkonjunktur, lägger tid och ekonomiska resurser på att framställa kompetensprogram. Vi ställer 
dock frågan om organisationerna skiljer på att kompetensutveckla för organisationens skull och 
att kompetensutveckla för medarbetarens skull. Vi sammanfattar uppsatsen med en tanke, vilken 
utmynnat ur våra slutsatser, som vi vill förmedla: 
 
”Om inte medarbetaren upplever att organisationen vill, kan eller får möjlighet att tillgodogöra 

sig hennes eller hans nyvunna kompetens, så har troligtvis inte organisationen lyckats 
tillgodogöra sig någon sådan.” 
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6.2 Metodologiska reflektioner 

6.2.1 Kritisk granskning av sekundärdata 

Innehållet i vår teoretiska referensram anser vi vara nödvändigt dels för att ge en förklaring av 
betydelsen av begreppen kompetens och kompetensutveckling och dels för att ge en teoretisk 
beskrivning av hur organisationers kompetensutveckling kan fungera på ett enhetligt sätt. I 
efterhand skulle vi möjligtvis ha satsat mer på att finna teorier om arbetet med 
kompetensutveckling istället för att förklara de två begreppen så grundligt som vi gör i 
teorikapitlet. Det som motiverade en grundlig beskrivning av dessa var dock att begreppen visade 
sig, i litteratur, hos oss själva och hos personer i vår omgivning, kunna ha en mängd olika 
innebörder. Vårt syfte var därför att, i vårt teorikapitel, tydligt redogöra för en del av dessa 
samtidigt som vi ville bena ut vilken betydelse begreppen har i vår undersökning och uppsats. En 
teoretisk fördjupning av hur organisationers kompetensutveckling kan fungera på ett enhetligt sätt 
var nödvändig bland annat för att kunna utforma frågorna i vår enkätundersökning. Nackdelen 
med teorierna inom området är dock att de ofta är författade av konsulter och inte av forskare. 
Det innebär att en del av de idéer och slutsatser som vi funnit i litteraturen inte presenterats som 
vetenskapligt bevisade. Sådan litteratur känns många gånger säljande, normativ och 
idealiserande, vilket inte alltid ger en rättvisande och objektiv bild. Vi anser att teorierna 
avspeglar hur det ska vara i en idealisk organisation medan vi genom medarbetarnas åsikter 
kunnat fastställa att det är svårt att, i arbetet med kompetensutveckling, alltid leva upp till den 
normen.  
 

6.2.2 Kritisk granskning av primärdata 

Mätfel påverkar tillförlitligheten i data, det vill säga dess reliabilitet. Vi är medvetna om att vårt 
resultat kan vara missvisande på grund av slumpmässiga mätfel. Återtestningsreliabilitet, som 
innebär att man använder samma mätinstrument vid två tillfällen på samma testgrupp, skulle 
kunna öka reliabiliteten i vår undersökning ytterligare. Detta har inte gjorts, bland annat, med 
hänsyn till att våra respondenter inte hade allt för mycket tid att avsätta för vår undersökning. 
Hela frågeformuläret samt tabeller med den totala sammanställningen av empiriresultatet finns 
dock med i bilagor. I och med detta ger vi andra möjligheten att kunna genomföra en likadan 
undersökning och på så sätt uppskatta reliabiliteten. 
 
Systematiska fel, validitets- eller giltighetsfel skiljer sig från reliabilitetsfel genom att felen inte 
tar ut varandra på samma sätt som slumpmässiga fel gör. Reliabilitet är ett villkor för validitet, 
medan validitet inte är en förutsättning för reliabilitet. Vår undersökning har haft som mål att 
samla in data om hur medarbetare i olika organisationer ser på kompetensutveckling. Innan 
undersökningen genomfördes lät vi olika personer testa enkäten och ge sina synpunkter på den. 
Det för att säkerhetsställa att vi mäter det vi eftersträvar. Vi har dessutom efteråt kritiskt granskat 
innehållet i det empiriska instrumentet, för att på intellektuell väg avgöra om vi mäter rätt sak. 
Därmed anser vi, även om validitet är svår att mäta, att validiteten i denna undersökning kan 
sägas vara uppfylld. 
 
Vi är medvetna om att uppsatsens undersökning kan kritiseras på flera punkter då det gäller dess 
generaliserbarhet, framför allt då ett generaliserat resultat ska kunna klassas som en ny allmän 
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regel. Då vi fick ett oväntat, relativt kraftigt, bortfall i organisation B nådde undersökningen inte 
riktigt upp till önskat antal respondenter. Vi tror att bortfallet kan bero på att medarbetarna i den 
organisationen inte har stationära arbetsuppgifter och att vissa därför inte haft möjlighet att, inom 
tiden för fältarbetet, besvara enkäten. Vi anser dock att det bortfallet inte har någon avgörande 
inverkan på slutresultatet. Detta då bortfallet inte innebär att vi förlorat en hel målgrupp eftersom 
samtliga 42 tillfrågade i organisation B har homogena arbetsuppgifter. 
 
Vi har inte tagit hänsyn till att det inte blev ett lika stort antal respondenter från varje 
organisation. Vidare har vi inte heller tagit hänsyn till fördelning av till exempel kön, ålder eller 
antal arbetade år i respondentgrupperna. Även om vi hade tagit hänsyn till dessa faktorer så 
kanske resultaten ändå inte skulle ha kunnat generaliseras till hela arbetslivet, då vi endast samlat 
in data från tre organisationer. Trots detta ser vi, oavsett ovan nämnda faktorer, liknande svar på 
många frågor inom samtliga organisationer. Det visar, oberoende av om svaren kan generaliseras 
eller inte, på tendenser som borde vara intressanta att undersöka i ett vidare sammanhang. 
  

6.2.3 Intressanta uppslag till fortsatt forskning 

Genom arbetets gång har det uppstått ett antal frågor som skulle vara intressanta att följa upp och 
vi ser ett flertal möjligheter till fortsatt forskning inom området för denna uppsats. 
 
• Vår undersökning fokuserar på medarbetarens upplevelse av kompetensutveckling. Ett av 

resultaten indikerar på att kompetensutvecklingen i organisationer inte alltid tas till vara och 
följs upp. Det är viktigt att komma ihåg att detta enbart är medarbetarnas upplevelse och det 
skulle därför vara intressant att, i vidare studier, undersöka om ansvariga för 
kompetensutveckling upplever detsamma. 

 
• Det vore intressant att göra en undersökning av samma slag som vår på en större målgrupp 

spridd över ett större antal organisationer i Sverige. Det skulle kunna medföra resultat som, 
istället för att som i vår uppsats visar på tendenser, visar på mer generella drag inom det 
svenska näringslivet. 

 
• I vår uppsats gör vi undersökningen på en kommunal verksamhet, en myndighet och ett privat 

företag. Vi har dock inte fördjupat oss i hur de olika organisationerna ser och arbetar med 
kompetensutveckling och hur respektive organisations syn påverkar dess medarbetare. Därför 
vore det intressant att göra en komparativ studie mellan olika typer av organisationer och ta 
reda på om medarbetarnas åsikter skiljer sig beroende på typ av organisation. 

 
• Slutligen vore det intressant att närmare undersöka om medarbetares syn på 

kompetensutveckling skiljer sig åt beroende på exempelvis kön, ålder, anställningstid och 
befattning. Det för att empiriskt belysa eventuella samband mellan dessa faktorer. 
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Bilaga 1 
Introduktionsbrev 
 
Hej 
 

Vi är två studenter från företagsekonomiska institutionen vid Stockholms universitet som under 
höstterminen 2005 skriver en magisteruppsats. Syftet med undersökningen är att undersöka 
medarbetarens syn på kompetensutveckling. Resultatet av uppsatsen riktar sig, utan att vara 
organisationsspecifik, främst till ansvariga för arbete med kompetensutveckling. Tanken är att läsaren ska 
få en uppfattning om huruvida det råder en enhetlig syn mellan medarbetaren och ansvarig för 
kompetensutveckling i dagens organisationer. 
 

Du är en av ca trettio medarbetare inom din organisation som blivit utvald att besvara ett antal frågor inom 
ämnet kompetensutveckling. Vi ber dig ta dig tid att läsa igenom nedanstående information innan du 
besvarar enkäten. 
 

Du är helt anonym och inga enskilda svar kommer att redovisas utan alla svar kommer att sammanställas 
på gruppnivå i tabeller och diagram. Vi författare har inte som syfte att ”hänga ut” någon organisation som 
bättre eller sämre i sitt kompetensutvecklingsarbete utan vi vill ge en generell bild av medarbetares syn på 
formell kompetensutveckling. 
 

Vi studerar i denna undersökning kompetensutveckling av formell karaktär vilket innebär planerad 
utbildning och i detta fall i form av kurser. Med kurser avses i enkäten både interna och externa kurser.
 

Vi vill även tydliggöra att enkäten enbart omfattar frågor kring kurser som genomförs med syftet att DU 
ska utvecklas i din förmåga att lösa de arbetsuppgifter du som medarbetare står inför. 
 

Undersökningen innefattar INTE andra kurser som organisationen eventuellt betalar för men som inte har 
en direkt koppling till dina nuvarande eller framtida arbetsuppgifter. Kurser av typen ”yogakurs”, för 
eventuell friskvårdspeng, ska alltså INTE beaktas i enkäten. Kompetensutveckling som är av informell 
karaktär, t ex ett tips från kollega om ett sätt att förenkla en arbetsuppgift, ska INTE heller beaktas i 
enkäten. 
 

Enkäten består av 33 stycken flervalsfrågor uppdelade i fem delar. Vi ber dig att kryssa för endast ett av 
svarsalternativen som ges. 
 
Din medverkan är av stor vikt för värdet av undersökningen och vi hoppas att du besvarar frågorna så 
sanningsenligt som möjligt. 
 

Lycka till! 
 

Om du har åsikter eller frågor om enkäten eller om du är intresserad av att ta del av resultatet av 
undersökningen så tveka inte att kontakta oss på telefon eller via mail. 
 
Med vänliga hälsningar 
 
Karin Ekehammar  Jörgen Balogh  
karin.eke@comhem.se jorgen@balogh.se 
073 616 00 41  070 662 11 42 
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Bilaga 2 
Webbenkät 
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Bilaga 3 
Sammanställning av enkätsvar 

Sammanställning av del 1: Bakgrund 

Organisation A B C Samtliga 

Kön         
Antal kvinnor 11 15 13 39 
Andel av total 42,3% 88,2% 72,2% 63,9% 
Antal män 15 2 5 22 
Andel av total 57,7% 11,8% 27,8% 36,1% 
Fråga 1: Du är…? 
 
Organisation A B C Samtliga

Ålder         
Genomsnittlig ålder (år) 38,2 41,59 39,7 39,8 
Fråga 2: Hur gammal är du (genomsnittlig ålder)? 
 
Organisation A B C Samtliga

Civilstatus         
Gift/sambo utan barn  9 3 2 14 
Andel av total 34,6% 17,6% 11,1% 23,0% 
Gift/sambo med barn  10 8 12 30 
Andel av total 38,5% 47,1% 66,7% 49,2% 
Ensamstående utan barn  6 3 2 11 
Andel av total 23,1% 17,6% 11,1% 18,0% 
Ensamstående med barn  1 3 2 6 
Andel av total 3,8% 17,6% 11,1% 9,8% 
Inget av ovanstående 0 0 0 0 
Andel av total 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
Ej svar 0 0 0 0 
Andel av total 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
Fråga 3: Vilken är din civila status? 
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Organisation A B C Samtliga

Högsta utbildning         
Grundskola/folkskola/realskola eller liknande  1 2 0 3 
Andel av total 3,8% 11,8% 0,0% 4,9% 
Gymnasieskola 7 0 6 13 
Andel av total 26,9% 0,0% 33,3% 21,3% 
Högskola/universitet 18 15 12 45 
Andel av total 69,2% 88,2% 66,7% 73,8% 
Inget av ovanstående 0 0 0 0 
Andel av total 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
Fråga 4: Vilken är din högsta utbildning? 
 
Organisation A B C Samtliga

Avdelning/funktion         
Administration 7 3 11 21 
Andel av total 26,9% 17,6% 61,1% 34,4% 
Stödfunktion (t ex IT, Backoffice) 16 0 3 19 
Andel av total 61,5% 0,0% 16,7% 31,1% 
Försäljning 0 0 0 0 
Andel av total 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
Inköp 0 0 0 0 
Andel av total 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
Personalavdelning 1 0 0 1 
Andel av total 3,8% 0,0% 0,0% 1,6% 
Marknadsföring 0 0 0 0 
Andel av total 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
Information/Kommunikation 0 0 3 3 
Andel av total 0,0% 0,0% 16,7% 4,9% 
Inget av ovanstående 1 14 1 16 
Andel av total 3,8% 82,4% 5,6% 26,2% 
Ej svar 1 0 0 1 
Andel av total 3,8% 0,0% 0,0% 1,6% 
Fråga 5: Vilken funktion eller avdelning stämmer bäst in på den du tillhör i organisationen? 
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Organisation A B C Samtliga

Anställningstid          
Mindre än 1 år 1 4 1 6 
Andel av total 3,8% 23,5% 5,6% 9,8% 
1-2 år 2 2 3 7 
Andel av total 7,7% 11,8% 16,7% 11,5% 
3-5 år 6 3 8 17 
Andel av total 23,1% 17,6% 44,4% 27,9% 
5-10 år 11 3 6 20 
Andel av total 42,3% 17,6% 33,3% 32,8% 
Mer än 10 år 4 5 0 9 
Andel av total 15,4% 29,4% 0,0% 14,8% 
Ej svar 2 0 0 2 
Andel av total 7,7% 0,0% 0,0% 3,3% 
Fråga 6: Hur länge har du varit anställd inom organisationen? 
 
Organisation A B C Samtliga

Genomförda kurser         
0 stycken 0 0 0 0 
Andel av total 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
1 stycken 12 6 3 21 
Andel av total 46,2% 35,3% 16,7% 34,4% 
2 stycken 11 6 8 25 
Andel av total 42,3% 35,3% 44,4% 41,0% 
3 stycken 1 5 5 11 
Andel av total 3,8% 29,4% 27,8% 18,0% 
Fler än 3 stycken 2 0 2 4 
Andel av total 7,7% 0,0% 11,1% 6,6% 
Ej svar 0 0 0 0 
Andel av total 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
Fråga 7: Hur många kurser (interna eller externa) har du gått det senaste året (ett år bakåt från idag)? 
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Organisation A B C Samtliga

Planerade kurser         
Ja 8 11 8 27 
Andel av total 30,8% 64,7% 44,4% 44,3% 
Nej 15 5 10 30 
Andel av total 57,7% 29,4% 55,6% 49,2% 
Vet ej 3 1 0 4 
Andel av total 11,5% 5,9% 0,0% 6,6% 
Fråga 8: Har du någon kurs inplanerad inom det närmsta året från och med idag?  
 

Sammanställning av del 2: Medarbetaren & organisationen 

Organisation A B C Samtliga 

Tagit del av affärsplan         
Ja 24 17 18 59 
Andel av total 92,3% 100,0% 100,0% 96,7% 
Nej 2 0 0 2 
Andel av total 7,7% 0,0% 0,0% 3,3% 
Vet ej 0 0 0 0 
Andel av total 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
Fråga 1: Har du tagit del av en affärsplan (eller liknande) som tydligt definierar organisationens mål 
och vision? 
 
Organisation A B C Samtliga

Medarbetarens syn på arbetsuppgifter         
Stimulerande 6 11 7 24 
Andel av total 23,1% 64,7% 38,9% 39,3% 
Ganska stimulerande 18 6 9 33 
Andel av total 69,2% 35,3% 50,0% 54,1% 
Inte så stimulerande 2 0 2 4 
Andel av total 7,7% 0,0% 11,1% 6,6% 
Ej stimulerande 0 0 0 0 
Andel av total 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
Fråga 2: Hur ser du på dina arbetsuppgifter? 
 

Sida 60  



 
 

 

 
 
Organisation A B C Samtliga

Framtid i organisationen         
Inga planer på att sluta just nu 9 11 4 24 
Andel av total 34,6% 64,7% 22,2% 39,3% 
Söker ej nytt men öppen för nya utmaningar 14 6 9 29 
Andel av total 53,8% 35,3% 50,0% 47,5% 
Planerar att byta arbete inom det närmsta året 2 0 4 6 
Andel av total 7,7% 0,0% 22,2% 9,8% 
Vet ej 1 0 1 2 
Andel av total 3,8% 0,0% 5,6% 3,3% 
Fråga 3: Hur länge tror du att du kommer att stanna kvar inom organisationen? 
 
Organisation A B C Samtliga

Insikter om organisationens dagliga rutiner & processer         
Bra insikter om stora delar stora delar… 8 2 2 12 
Andel av total 30,8% 11,8% 11,1% 19,7% 
Bra insikter om vissa avdelningars… 13 7 9 29 
Andel av total 50,0% 41,2% 50,0% 47,5% 
Bra insikter om min avdelnings… 5 8 7 20 
Andel av total 19,2% 47,1% 38,9% 32,8% 
Inga insikter alls… 0 0 0 0 
Andel av total 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
Vet ej 0 0 0 0 
Andel av total 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
Fråga 4: Jag anser att…? 
 
Organisation A B C Samtliga

Kännedom om mål & vision         
Ja 5 14 15 34 
Andel av total 19,2% 82,4% 83,3% 55,7% 
Ja, till viss del 21 3 3 27 
Andel av total 80,8% 17,6% 16,7% 44,3% 
Nej 0 0 0 0 
Andel av total 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
Vet ej 0 0 0 0 
Andel av total 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
Fråga 5: Känner du till organisationens mål och vision med verksamheten? 
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Organisation A B C Samtliga

Beskriva dagligt arbete         
Ja 11 10 11 32 
Andel av total 42,3% 58,8% 61,1% 52,5% 
Ja, till viss del 15 7 7 29 
Andel av total 57,7% 41,2% 38,9% 47,5% 
Nej 0 0 0 0 
Andel av total 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
Vet ej 0 0 0 0 
Andel av total 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
Fråga 6: Skulle du kunna beskriva hur ditt dagliga arbete bidrar till att organisationens mål med 
verksamheten uppnås? 
 
Organisation A B C Samtliga

Koppla dagligt arbete         
Ja 5 9 11 25 
Andel av total 19,2% 52,9% 61,1% 41,0% 
Ja, till viss del 20 8 7 35 
Andel av total 76,9% 47,1% 38,9% 57,4% 
Nej 1 0 0 1 
Andel av total 3,8% 0,0% 0,0% 1,6% 
Vet ej 0 0 0 0 
Andel av total 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
Fråga 7: Kan du koppla ditt dagliga arbete till organisationens mål och strategier? 
 

Sammanställning av del 3: Initiativ till kompetensutveckling 

Organisation A B C Samtliga

Möjlighet att ta del av affärsplan, verksamhetsplan eller liknande         
Ja 24 17 17 58 
Andel av total 92,3% 100,0% 94,4% 95,1% 
Nej 1 0 0 1 
Andel av total 3,8% 0,0% 0,0% 1,6% 
Vet ej 1 0 1 2 
Andel av total 3,8% 0,0% 5,6% 3,3% 
Fråga 1: Har du fått möjlighet att ta del av en affärsplan, verksamhetsplan eller liknande som tydligt 
definierar organisationens mål och vision? 
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Organisation A B C Samtliga

Ansvar för utvecklingssteg         
Alltid jag 3 1 0 4 
Andel av total 11,5% 5,9% 0,0% 6,6% 
Oftast jag 11 1 7 19 
Andel av total 42,3% 5,9% 38,9% 31,1% 
Ungefär jämnt fördelat mellan mig och kompetensansvarig 11 11 10 32 
Andel av total 42,3% 64,7% 55,6% 52,5% 
Oftast kompetensansvarig 0 2 0 2 
Andel av total 0,0% 11,8% 0,0% 3,3% 
Alltid kompetensansvarig 0 0 0 0 
Andel av total 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
Ingen 0 0 0 0 
Andel av total 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
Vet ej 1 2 1 4 
Andel av total 3,8% 11,8% 5,6% 6,6% 
Fråga 2: Vem i din organisation anser du tar ansvaret för utformandet av de steg som krävs för din 
utveckling i organisationen?  
 
Organisation A B C Samtliga

Stöd i utvecklingsstegen         
Alltid 2 1 4 7 
Andel av total 7,7% 5,9% 22,2% 11,5% 
Oftast 12 10 8 30 
Andel av total 46,2% 58,8% 44,4% 49,2% 
Ibland 5 5 3 13 
Andel av total 19,2% 29,4% 16,7% 21,3% 
Sällan 3 1 2 6 
Andel av total 11,5% 5,9% 11,1% 9,8% 
Aldrig 1 0 0 1 
Andel av total 3,8% 0,0% 0,0% 1,6% 
Vet ej 3 0 1 4 
Andel av total 11,5% 0,0% 5,6% 6,6% 
Fråga 3: Hur ofta upplever du att du får stöd i de steg som du önskar ta för att utvecklas i  
organisationen?  
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Organisation A B C Samtliga

Intiativ till att gå kurser         
Alltid jag 5 0 1 6 
Andel av total 19,2% 0,0% 5,6% 9,8% 
Oftast jag 10 3 8 21 
Andel av total 38,5% 17,6% 44,4% 34,4% 
Ungefär jämnt fördelat mellan mig och kompetensansvarig 11 10 9 30 
Andel av total 42,3% 58,8% 50,0% 49,2% 
Oftast kompetensansvarig 0 4 0 4 
Andel av total 0,0% 23,5% 0,0% 6,6% 
Alltid kompetensansvarig 0 0 0 0 
Andel av total 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
Ingen 0 0 0 0 
Andel av total 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
Vet ej 0 0 0 0 
Andel av total 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
Fråga 4: Vem i din organisation anser du tar initiativ till att du går de kurser som främjar din 
kompetensutveckling inom organisationen? 
 
Organisation A B C Samtliga

Utvecklingsansvar         
Medarbetaren själv 4 0 2 6 
Andel av total 15,4% 0,0% 11,1% 9,8% 
Kompetensansvarig 1 1 0 2 
Andel av total 3,8% 5,9% 0,0% 3,3% 
Både medarbetaren och kompetensansvarig tillsammans 21 16 16 53 
Andel av total 80,8% 94,1% 88,9% 86,9% 
Ingen 0 0 0 0 
Andel av total 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
Vet ej 0 0 0 0 
Andel av total 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
Fråga 5: Vem i din organisation anser du bär ansvaret för att medarbetaren utvecklas i organisationen? 
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Sammanställning av del 4: Kompetensutveckling ur ett organisationsperspektiv 

Organisation A B C Samtliga 

Nya bestående kunskaper         
Alltid  1 2 2 5 
Andel av total 3,8% 11,8% 11,1% 8,2% 
Oftast  14 8 10 32 
Andel av total 53,8% 47,1% 55,6% 52,5% 
Ibland 10 5 6 21 
Andel av total 38,5% 29,4% 33,3% 34,4% 
Sällan 0 2 0 2 
Andel av total 0,0% 11,8% 0,0% 3,3% 
Aldrig 0 0 0 0 
Andel av total 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
Vet ej 1 0 0 1 
Andel av total 3,8% 0,0% 0,0% 1,6% 
Fråga 1: Hur ofta upplever du att dina kurstillfällen leder till nya bestående kunskaper? 
 
Organisation A B C Samtliga

Främjar kurser organisationens verksamhet         
Alltid 2 5 4 11 
Andel av total 7,7% 29,4% 22,2% 18,0% 
Oftast 13 7 10 30 
Andel av total 50,0% 41,2% 55,6% 49,2% 
Ibland 6 3 4 13 
Andel av total 23,1% 17,6% 22,2% 21,3% 
Sällan 4 1 0 5 
Andel av total 15,4% 5,9% 0,0% 8,2% 
Aldrig 0 0 0 0 
Andel av total 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
Vet ej 1 1 0 2 
Andel av total 3,8% 5,9% 0,0% 3,3% 
Fråga 2: Hur ofta upplever du att de kurser som du tillgodogör dig väljs (av dig eller annan ansvarig i din 
organisation) för att du ska lära dig något nytt som främjar organisationens verksamhet? 
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Organisation A B C Samtliga

Kurser leder till nödvändig utveckling         
Alltid 1 1 1 3 
Andel av total 3,8% 5,9% 5,6% 4,9% 
Oftast 10 7 8 25 
Andel av total 38,5% 41,2% 44,4% 41,0% 
Ibland 9 8 6 23 
Andel av total 34,6% 47,1% 33,3% 37,7% 
Sällan 3 0 2 5 
Andel av total 11,5% 0,0% 11,1% 8,2% 
Aldrig 1 1 1 3 
Andel av total 3,8% 5,9% 5,6% 4,9% 
Vet ej 2 0 0 2 
Andel av total 7,7% 0,0% 0,0% 3,3% 
Fråga 3: Hur ofta upplever du att de kurser du tillgodogör dig leder till en utveckling hos dig som är 
nödvändig för verksamhetens utveckling?  
 
Organisation A B C Samtliga

Förväntas det mer av medarbetaren efter avslutad kurs         
Alltid 0 0 0 0 
Andel av total 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
Oftast 3 6 2 11 
Andel av total 11,5% 35,3% 11,1% 18,0% 
Ibland 7 7 5 19 
Andel av total 26,9% 41,2% 27,8% 31,1% 
Sällan 9 4 7 20 
Andel av total 34,6% 23,5% 38,9% 32,8% 
Aldrig 4 0 3 7 
Andel av total 15,4% 0,0% 16,7% 11,5% 
Vet ej 2 0 1 3 
Andel av total 7,7% 0,0% 5,6% 4,9% 
Ej svar 1 0 0 1 
Andel av total 3,8% 0,0% 0,0% 1,6% 
Fråga 4:  Hur ofta upplever du att det förväntas mer av dig i organisationen efter en avslutad kurs? 
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Organisation A B C Samtliga

Uppföljning av ansvarig efter avslutad kurs         
Alltid 0 0 1 1 
Andel av total 0,0% 0,0% 5,6% 1,6% 
Oftast 2 4 3 9 
Andel av total 7,7% 23,5% 16,7% 14,8% 
Ibland 11 4 6 21 
Andel av total 42,3% 23,5% 33,3% 34,4% 
Sällan 6 6 2 14 
Andel av total 23,1% 35,3% 11,1% 23,0% 
Aldrig 5 2 5 12 
Andel av total 19,2% 11,8% 27,8% 19,7% 
Vet ej 2 1 1 4 
Andel av total 7,7% 5,9% 5,6% 6,6% 
Fråga 5: Hur ofta upplever du att dina avslutade kurser följs upp av din närmsta chef eller annan 
ansvarig i din organisation? 
 
Organisation A B C Samtliga

Koppling mellan avslutad kurs och organisationens resultat         
Alltid 0 0 0 0 
Andel av total 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
Oftast 2 2 3 7 
Andel av total 7,7% 11,8% 16,7% 11,5% 
Ibland 5 6 7 18 
Andel av total 19,2% 35,3% 38,9% 29,5% 
Sällan 8 5 5 18 
Andel av total 30,8% 29,4% 27,8% 29,5% 
Aldrig 5 2 3 10 
Andel av total 19,2% 11,8% 16,7% 16,4% 
Vet ej 6 2 0 8 
Andel av total 23,1% 11,8% 0,0% 13,1% 
Fråga 6: Hur ofta upplever du en koppling mellan dina avslutade kurser och dess effekt på 
organisationens resultat? 
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Organisation A B C Samtliga

Uttalat engagemang i kometensutvecklingsarbete         
Ja 3 5 8 16 
Andel av total 11,5% 29,4% 44,4% 26,2% 
Ja, till viss del 9 11 6 26 
Andel av total 34,6% 64,7% 33,3% 42,6% 
Nej 13 1 4 18 
Andel av total 50,0% 5,9% 22,2% 29,5% 
Vet ej 1 0 0 1 
Andel av total 3,8% 0,0% 0,0% 1,6% 
Fråga 7: Upplever du att din organisation har ett uttalat engagemang i medarbetarnas individuella 
kompetensutvecklingsarbete? 
 
Organisation A B C Samtliga

Mer engagemang i kompetensutvecklingsarbete         
Ja 5 5 7 17 
Andel av total 19,2% 29,4% 38,9% 27,9% 
Ja, till viss del 6 11 10 27 
Andel av total 23,1% 64,7% 55,6% 44,3% 
Nej 12 0 1 13 
Andel av total 46,2% 0,0% 5,6% 21,3% 
Vet ej 3 1 0 4 
Andel av total 11,5% 5,9% 0,0% 6,6% 
Fråga 8: Upplever du att din organisation arbetar för att bli mer engagerad i medarbetarnas individuella 
kompetensutvecklingsarbete?  
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Organisation A B C Samtliga

Uttalan efter nyvunnen kompetens         
Alltid 1 1 0 2 
Andel av total 3,8% 5,9% 0,0% 3,3% 
Oftast 6 7 5 18 
Andel av total 23,1% 41,2% 27,8% 29,5% 
Ibland 14 7 9 30 
Andel av total 53,8% 41,2% 50,0% 49,2% 
Sällan 2 2 2 6 
Andel av total 7,7% 11,8% 11,1% 9,8% 
Aldrig 0 0 2 2 
Andel av total 0,0% 0,0% 11,1% 3,3% 
Vet ej 3 0 0 3 
Andel av total 11,5% 0,0% 0,0% 4,9% 
Fråga 9: Hur ofta uttalar du dig om vad du vill göra i organisationen med din nyvunna kompetens från 
kurserna? 
 

Sammanställning av del 5: Kompetensutveckling ur ett individperspektiv 

Organisation A B C Samtliga 

Tillräckligt med kursmöjligheter         
Alltid 2 1 2 5 
Andel av total 7,7% 5,9% 11,1% 8,2% 
Oftast 10 8 9 27 
Andel av total 38,5% 47,1% 50,0% 44,3% 
Ibland 8 5 7 20 
Andel av total 30,8% 29,4% 38,9% 32,8% 
Sällan 4 3 0 7 
Andel av total 15,4% 17,6% 0,0% 11,5% 
Aldrig 1 0 0 1 
Andel av total 3,8% 0,0% 0,0% 1,6% 
Vet ej 1 0 0 1 
Andel av total 3,8% 0,0% 0,0% 1,6% 
Fråga 1: Hur ofta upplever du att du får möjlighet att gå det antal kurser som du tycker är nödvändigt 
för din utveckling i organisationen? 
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Organisation A B C Samtliga

Möjlighet att avsätta tid         
Alltid 2 4 4 10 
Andel av total 7,7% 23,5% 22,2% 16,4% 
Oftast 7 4 7 18 
Andel av total 26,9% 23,5% 38,9% 29,5% 
Ibland 5 5 4 14 
Andel av total 19,2% 29,4% 22,2% 23,0% 
Sällan 9 4 2 15 
Andel av total 34,6% 23,5% 11,1% 24,6% 
Aldrig 1 0 1 2 
Andel av total 3,8% 0,0% 5,6% 3,3% 
Vet ej 1 0 0 1 
Andel av total 3,8% 0,0% 0,0% 1,6% 
Ej svar 1 0 0 1 
Andel av total 3,8% 0,0% 0,0% 1,6% 
Fråga 2: Hur ofta upplever du att du får möjlighet att avsätta den tid som behövs för att gå de kurser som 
är planerade för dig? 
 
Organisation A B C Samtliga

Tillgodoses behov av utveckling         
Alltid 2 1 1 4 
Andel av total 7,7% 5,9% 5,6% 6,6% 
Oftast 4 9 8 21 
Andel av total 15,4% 52,9% 44,4% 34,4% 
Ibland 11 5 8 24 
Andel av total 42,3% 29,4% 44,4% 39,3% 
Sällan 8 2 0 10 
Andel av total 30,8% 11,8% 0,0% 16,4% 
Aldrig 0 0 0 0 
Andel av total 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
Vet ej 1 0 1 2 
Andel av total 3,8% 0,0% 5,6% 3,3% 
Fråga 3: Hur ofta upplever du att ditt behov av utveckling i form av kurser tillgodoses i organisationen? 
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Organisation A B C Samtliga

Bra, nödvändigt för utveckling i organisationen         
Stämmer alltid 4 4 3 11 
Andel av total 15,4% 23,5% 16,7% 18,0% 
Stämmer oftast 12 12 9 33 
Andel av total 46,2% 70,6% 50,0% 54,1% 
Stämmer ibland 9 1 4 14 
Andel av total 34,6% 5,9% 22,2% 23,0% 
Stämmer sällan 1 0 2 3 
Andel av total 3,8% 0,0% 11,1% 4,9% 
Stämmer aldrig 0 0 0 0 
Andel av total 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
Vet ej 0 0 0 0 
Andel av total 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
Fråga 4: Vad tycker du om att gå kurser?     
Påstående 4.1: Bra, för att det är nödvändigt för min utveckling i organisationen. 
 
Organisation A B C Samtliga

Bra, ökar arbetsmotivation         
Stämmer alltid 5 7 4 16 
Andel av total 19,2% 41,2% 22,2% 26,2% 
Stämmer oftast 12 10 10 32 
Andel av total 46,2% 58,8% 55,6% 52,5% 
Stämmer ibland 9 0 3 12 
Andel av total 34,6% 0,0% 16,7% 19,7% 
Stämmer sällan 0 0 1 1 
Andel av total 0,0% 0,0% 5,6% 1,6% 
Stämmer aldrig 0 0 0 0 
Andel av total 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
Vet ej 0 0 0 0 
Andel av total 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
Fråga 4: Vad tycker du om att gå kurser?     
Påstående 4.2: Bra, för att det ökar min arbetsmotivation. 
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Organisation A B C Samtliga

Bra, ger paus från dagliga arbetsrutiner         
Stämmer alltid 1 3 3 7 
Andel av total 3,8% 17,6% 16,7% 11,5% 
Stämmer oftast 9 6 3 18 
Andel av total 34,6% 35,3% 16,7% 29,5% 
Stämmer ibland 5 7 6 18 
Andel av total 19,2% 41,2% 33,3% 29,5% 
Stämmer sällan 9 1 3 13 
Andel av total 34,6% 5,9% 16,7% 21,3% 
Stämmer aldrig 2 0 3 5 
Andel av total 7,7% 0,0% 16,7% 8,2% 
Vet ej 0 0 0 0 
Andel av total 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
Fråga 4: Vad tycker du om att gå kurser?     
Påstående 4.3: Bra, för att det ger en paus från dagliga arbetsrutiner. 
 
Organisation A B C Samtliga

Bra, främjar karriär inom organisationen         
Stämmer alltid 2 2 1 5 
Andel av total 7,7% 11,8% 5,6% 8,2% 
Stämmer oftast 5 5 4 14 
Andel av total 19,2% 29,4% 22,2% 23,0% 
Stämmer ibland 12 4 8 24 
Andel av total 46,2% 23,5% 44,4% 39,3% 
Stämmer sällan 3 6 4 13 
Andel av total 11,5% 35,3% 22,2% 21,3% 
Stämmer aldrig 2 0 1 3 
Andel av total 7,7% 0,0% 5,6% 4,9% 
Vet ej 2 0 0 2 
Andel av total 7,7% 0,0% 0,0% 3,3% 
Fråga 4: Vad tycker du om att gå kurser?     
Påstående 4.4: Bra, för att det främjar min framtida karriär inom organisationen. 
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Organisation A B C Samtliga

Bra, främjar karriär utanför organisationen         
Stämmer alltid 1 1 0 2 
Andel av total 3,8% 5,9% 0,0% 3,3% 
Stämmer oftast 8 5 5 18 
Andel av total 30,8% 29,4% 27,8% 29,5% 
Stämmer ibland 10 6 10 26 
Andel av total 38,5% 35,3% 55,6% 42,6% 
Stämmer sällan 4 4 1 9 
Andel av total 15,4% 23,5% 5,6% 14,8% 
Stämmer aldrig 1 0 1 2 
Andel av total 3,8% 0,0% 5,6% 3,3% 
Vet ej 2 1 1 4 
Andel av total 7,7% 5,9% 5,6% 6,6% 
Fråga 4: Vad tycker du om att gå kurser?     
Påstående 4.5: Bra, för att det främjar min framtida karriär utanför organisationen. 
 
Organisation A B C Samtliga

Onödigt, kunskap tillräcklig         
Stämmer alltid 0 0 0 0 
Andel av total 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
Stämmer oftast 1 0 1 2 
Andel av total 3,8% 0,0% 5,6% 3,3% 
Stämmer ibland1 8 2 5 15 
Andel av total 30,8% 11,8% 27,8% 24,6% 
Stämmer sällan1 7 8 5 20 
Andel av total 26,9% 47,1% 27,8% 32,8% 
Stämmer aldrig1 10 7 7 24 
Andel av total 38,5% 41,2% 38,9% 39,3% 
Vet ej 0 0 0 0 
Andel av total 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
Fråga 4: Vad tycker du om att gå kurser?     
Påstående 4.6: Onödigt, för att jag anser att jag redan kan det jag behöver för mina arbetsuppgifter. 
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Organisation A B C Samtliga

Onödigt, tar för mycket av arbetstid         
Stämmer alltid 0 0 0 0 
Andel av total 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
Stämmer oftast 0 0 0 0 
Andel av total 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
Stämmer ibland 7 3 6 16 
Andel av total 26,9% 17,6% 33,3% 26,2% 
Stämmer sällan 9 7 7 23 
Andel av total 34,6% 41,2% 38,9% 37,7% 
Stämmer aldrig 8 7 5 20 
Andel av total 30,8% 41,2% 27,8% 32,8% 
Vet ej 2 0 0 2 
Andel av total 7,7% 0,0% 0,0% 3,3% 
Fråga 4: Vad tycker du om att gå kurser?     
Påstående 4.7: Onödigt, för att det tar för mycket av min arbetstid. 
 
Organisation A B C Samtliga

Onödigt, mer politiskt korrekt         
Stämmer alltid 0 0 0 0 
Andel av total 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
Stämmer oftast 0 0 0 0 
Andel av total 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
Stämmer ibland 4 2 7 13 
Andel av total 15,4% 11,8% 38,9% 21,3% 
Stämmer sällan 12 8 4 24 
Andel av total 46,2% 47,1% 22,2% 39,3% 
Stämmer aldrig 8 7 7 22 
Andel av total 30,8% 41,2% 38,9% 36,1% 
Vet ej 2 0 0 2 
Andel av total 7,7% 0,0% 0,0% 3,3% 
Fråga 4: Vad tycker du om att gå kurser?     
Påstående 4.8: Onödigt, för att det känns mer som om organisationen vill vara politiskt korrekt genom att 
låta medarbetarna gå på kurs. 
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