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Bakgrund och syfte 

Bakgrund  
Unionen genomför årligen ett antal opinionsundersökningar i syfte att synas och påverka debatten i  
media och bland allmänheten, men även internt gentemot förbundets medlemmar. Det finns även intresse  
att kunna synas och påverka politiker lokalt. 
 
I denna mätning har fokus legat på kompetens och kompetensutveckling 
 
Genomförande 
Undersökningen har genomförts med webbintervjuer genom Novus Sverigepanel.  
 
Totalt genomfördes 1 075 intervjuer med tjänstemän verksamma i privat sektor. 
 
Undersökningen har genomförts under perioden 8 – 14 oktober 2012.  
 
 
Markerade signifikanta skillnader i rapporten är jämfört mot totalen 
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Genomförandet 
Ett urval ur panelen dras. Dessa får en inbjudan till  
undersökningen via mail. Undersökningen beskrivs kort för att  
öka svarsfrekvensen. I mailet finns en länk som man klickar på  
och kommer då direkt till formuläret. Målgruppen svarar på  
frågorna och skickar iväg svaret. 
När undersökningen är slutförd databearbetar Novus svaren. 
 
Novus webbpanel   
Novus webbpanel består av drygt 27 000 panellister. 
Panelen rekryteras bl.a. via telefonintervjuer och är  
riksrepresentativ avseende ålder, kön och region i  
åldersspannet 16-79 år.   
Eventuella skevheter i panelstruktur avhjälps genom att ett  
riksrepresentativt urval dras från panelen. Vi vårdar vår 
panel väl genom så kallad Panelmanagement. Det innebär bl.a. 
att vi ser till att man inte kan delta i för många  
undersökningar under en kort period, inte heller i flera  
liknande undersökningar.  Vi har också ett system för  
belöningar till panelen. 

Kort om genomförandet 
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Kvalitet 
Novus Sverigepanel håller hög kvalitet. Vi genomför kontinuerligt 
kvalitetskontroller och valideringar av både panelen och de svar som 
panelisterna ger. I jämförande studier (med andra webbpaneler) har 
vi konstaterat att panelisterna i Novus panel tar längre tid på sig för 
att svara på frågor och att det finns en logik i svaren (exempel: om 
man tycker om glass och choklad, då tycker man också om 
chokladglass).  
 
I de självrekryterade panelerna ser vi inte denna logik i samma 
utsträckning. Vi ser också att våra panelister har ett mer  ”svensson-
beteende” än självrekryterade paneler, där man istället är mycket 
internetaktiv. 

Kvalitet 
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SAMMANFATTNING 
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Sammanfattning 

 Nästan två av tre instämmer i att de utvecklas i sitt arbete genom sina dagliga 
arbetsuppgifter 
 

 Cirka tre av fyra vill utvecklas mer i sin yrkesroll 
 

 Nästan två av tre tror inte att de har tappat i kompetens till andra i motsvarande 
positioner på andra företag 

 
 Drygt var femte anser inte att deras arbetsgivare tar tillvara deras kompetens på 

bästa sätt 
 

 Var femte upplever att de inte har stort inflytande över sin egen 
kompetensutveckling 
 

 Sex av tio anser att de får gehör för egna initiativ till kompetensutveckling 
 

BAS: Tjänstemän i privat sektor (n=1075) 
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Sammanfattning 

 Nästan en av fyra instämmer inte i att deras arbetsgivare motiverar sina 
medarbetare att utvecklas 
 

 Vid eventuellt jobbyte är en av fyra orolig för att den egna kompetensen inte räcker 
för att få ett nytt jobb 
 

 För drygt fyra av tio är kompetensutveckling viktigt när de söker nytt jobb 
 

 Tre av fyra tror att de skulle kunna få motsvarande position hos en annan 
arbetsgivare om de skulle byta arbete 
 

 Var tionde stannar kvar på sitt jobb pga. osäkerhet kring den egna kompetensen 
 

 Drygt fyra av tio uppger att det finns pengar avsatta för kompetensutveckling på sitt 
företag 

 
 

BAS: Tjänstemän i privat sektor (n=1075) 
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Sammanfattande diagram för samtliga frågor 
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Jag skulle vilja utvecklas mer i min yrkesroll.

Om jag skulle byta arbete tror jag att jag skulle kunna få
motsvarande position hos en annan arbetsgivare

Jag känner att jag utvecklas i mitt arbete genom mina dagliga
arbetsuppgifter.

Det finns pengar avsatta för kompetensutveckling på det
företag jag jobbar på.

Om jag tar egna initiativ till kompetensutveckling, så ger min
arbetsgivare mig oftast möjlighet att genomföra denna…

Jag har stort inflytande över min egen kompetensutveckling
kopplat till mitt arbete

Min arbetsgivare motiverar sina medarbetare att utvecklas

Min arbetsgivare tar tillvara min kompetens på bästa sätt

Att få möjlighet till kompetensutveckling är en av de viktigaste
faktorerna när jag ska söka ett nytt jobb

Om jag skulle vilja byta jobb, skulle jag vara orolig att min
kompetens inte räcker till för att få ett nytt jobb

Jag tror att jag har tappat i kompetens i förhållande till andra i
motsvarande positioner på andra företag

En av de viktigaste orsakerna till att jag stannar kvar på min
nuvarande arbetsplats är att jag tror att min kompetens inte…

5 Instämmer helt och hållet 4 3 2 1 Instämmer inte alls Vet ej

BAS: Tjänstemän i privat sektor (n=1075) 

Fråga: Nu kommer några påståenden om kompetensutveckling och vi vill be dig ange i vilken utsträckning du instämmer i dessa.  
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RESULTAT 
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 Män (71%) instämmer i högre 
utsträckning  och kvinnor  (62%) i 
lägre utsträckning i att de 
utvecklas i sitt arbete genom sina 
dagliga arbetsuppgifter.  

 

  Fler i åldersgruppen 36-45 år 
(16%) anser att de inte utvecklas i 
sitt arbete genom sina dagliga 
arbetsuppgifter 

 

 

 

Nästan två av tre instämmer i att de utvecklas i sitt 
arbete genom sina dagliga arbetsuppgifter 
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BAS: Tjänstemän i privat sektor (n=1075) 

Fråga: Nu kommer några påståenden om kompetensutveckling och vi vill be dig ange i vilken utsträckning du instämmer i dessa.  
- Jag känner att jag utvecklas i mitt arbete genom mina dagliga arbetsuppgifter. 
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 Kvinnor (77%) vill i högre 
utsträckning utvecklas mer i sin 
yrkesroll 

 

 Yngre 18- 35 år (86%) och 36-45 år 
(80%) vill i högre utsträckning 
utvecklas mer i sin yrkesroll 

 

 

 

Cirka tre av fyra vill utvecklas mer i sin yrkesroll 
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BAS: Tjänstemän i privat sektor (n=1075) 

Fråga: Nu kommer några påståenden om kompetensutveckling och vi vill be dig ange i vilken utsträckning du instämmer i dessa.  
- Jag skulle vilja utvecklas mer i min yrkesroll. 
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 Totalt  62%  tror inte att de har 
tappat i kompetens till andra i 
motsvarande positioner på andra 
företag. I åldergruppen  
46-55 år är motsvarande siffra 
57%, alltså något färre. 

 

 

 

 

 

Nästan två av tre tror inte att de har tappat i kompetens till 
andra i motsvarande positioner på andra företag 
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BAS: Tjänstemän i privat sektor (n=1075) 

Fråga: Nu kommer några påståenden om kompetensutveckling och vi vill be dig ange i vilken utsträckning du instämmer i dessa.  
- Jag tror att jag har tappat i kompetens i förhållande till andra i motsvarande positioner på andra företag 

15% 

62% 
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 Äldre  56+ (56%) anser i högre 
utsträckning och yngre 18-35 år 
(43%) i lägre utsträckning att deras 
arbetsgivare tar tillvara deras 
kompetens på bästa sätt 

Drygt var femte anser inte att deras arbetsgivare tar tillvara 
deras kompetens på bästa sätt 
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BAS: Tjänstemän i privat sektor (n=1075) 

Fråga: Nu kommer några påståenden om kompetensutveckling och vi vill be dig ange i vilken utsträckning du instämmer i dessa.  
- Min arbetsgivare tar tillvara min kompetens på bästa sätt 
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 Män (57%) anser i högre 
utsträckning och kvinnor (49%) i 
lägre utsträckning att de har stort 
inflytande över sin egen 
kompetensutveckling 

 

 Yngre 18-35 år (47%) anser att de i 
lägre utsträckning har stort 
inflytande över sin egen 
kompetensutveckling  

 

 

 

Var femte upplever att de inte har stort inflytande över sin 
egen kompetensutveckling 
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BAS: Tjänstemän i privat sektor (n=1075) 

Fråga: Nu kommer några påståenden om kompetensutveckling och vi vill be dig ange i vilken utsträckning du instämmer i dessa.  
- Jag har stort inflytande över min egen kompetensutveckling kopplat till mitt arbete 

54% 

21% 
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 Färre kvinnor (56%) anser att de 
får gehör för egna initiativ till 
kompetensutveckling 
 

 Fler Stockholmare (21%) anser att 
de inte får gehör för egna initiativ 
till kompetensutveckling 
 

Sex av tio anser att de får gehör för egna initiativ till 
kompetensutveckling 
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BAS: Tjänstemän i privat sektor (n=1075) 

Fråga: Nu kommer några påståenden om kompetensutveckling och vi vill be dig ange i vilken utsträckning du instämmer i dessa.  
- Om jag tar egna initiativ till kompetensutveckling, så ger min arbetsgivare mig oftast möjlighet att genomföra denna 

kompetensutveckling 

60% 

16% 
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 Yngre 18-35 år (45%) instämmer i 
lägre utsträckning och äldre 56+ 
(57%) i högre utsträckning att 
deras arbetagivare motiverar sina 
medarbetare att utvecklas 

 

 Fler boende i Småland och öarna 
(32%) instämmer inte i att deras 
arbetsgivare  motiverar sina 
medarbetare att utvecklas 

 

 

 

Nästan en av fyra instämmer inte i att deras 
arbetsgivare motiverar sina medarbetare att utvecklas 
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BAS: Tjänstemän i privat sektor (n=1075) 

Fråga: Nu kommer några påståenden om kompetensutveckling och vi vill be dig ange i vilken utsträckning du instämmer i dessa.  
- Min arbetsgivare motiverar sina medarbetare att utvecklas 
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 Vid eventuellt jobbyte är  fler 
kvinnor (29%) och färre män (20%) 
oroliga för att den egna 
kompetensen inte räcker för att få 
ett nytt jobb 

 

 Vid eventuellt jobbyte är  fler i 
åldersgruppen 46-55 år (28%) 
oroliga för att den egna 
kompetensen inte räcker för att få 
ett nytt jobb 

 

 Vid eventuellt jobbyte är fler i 
stockholmare (32%)  inte oroliga 
för att den egna kompetensen inte 
räcker för att få ett nytt jobb 

 

 

Vid eventuellt jobbyte är en av fyra orolig för att den egna 
kompetensen inte räcker för att få ett nytt jobb 
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BAS: Tjänstemän i privat sektor (n=1075) 

Fråga: Nu kommer några påståenden om kompetensutveckling och vi vill be dig ange i vilken utsträckning du instämmer i dessa.  
- Om jag skulle vilja byta jobb, skulle jag vara orolig att min kompetens inte räcker till för att få ett nytt jobb 

24% 

54% 
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 Yngre 18-35 år (55%) instämmer i 
högre utsträckning att möjlighet 
till kompetensutveckling är en av 
de viktigaste faktorerna när de ska 
söka nytt jobb 

 

 Stockholmare (50%) instämmer i 
högre utsträckning att möjlighet 
till kompetensutveckling är en av 
de viktigaste faktorerna när de ska 
söka nytt jobb 

 

För drygt fyra av tio är kompetensutveckling viktigt när de 
söker nytt jobb 
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BAS: Tjänstemän i privat sektor (n=1075) 

Fråga: Nu kommer några påståenden om kompetensutveckling och vi vill be dig ange i vilken utsträckning du instämmer i dessa.  
- Att få möjlighet till kompetensutveckling är en av de viktigaste faktorerna när jag ska söka ett nytt jobb 

44% 

20% 
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 Åldersgruppen 36-45 år (79%) tror 
i högre utsträckning att de skulle 
kunna få motsvarande position 
hos en annan arbetsgivare om de 
skulle byta arbete 

 

 Fler stockholmare (44%) 
instämmer helt och hållet i att de 
skulle kunna få motsvarande 
position hos en annan 
arbetsgivare om de skulle byta 
arbete 

Tre av fyra tror att de skulle kunna få motsvarande position 
hos en annan arbetsgivare om de skulle byta arbete 
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BAS: Tjänstemän i privat sektor (n=1075) 

Fråga: Nu kommer några påståenden om kompetensutveckling och vi vill be dig ange i vilken utsträckning du instämmer i dessa.  
- Om jag skulle byta arbete tror jag att jag skulle kunna få motsvarande position hos en annan arbetsgivare 

75% 

7% 
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 Färre i åldergruppen 46-55 år 
(47%)  instämmer inte alls  i att de 
stannar kvar på sitt jobb pga. 
osäkerhet kring den egna 
kompetensen 
 

Var tionde stannar kvar på sitt jobb pga. osäkerhet kring den egna 
kompetensen 
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BAS: Tjänstemän i privat sektor (n=1075) 

Fråga: Nu kommer några påståenden om kompetensutveckling och vi vill be dig ange i vilken utsträckning du instämmer i dessa.  
- En av de viktigaste orsakerna till att jag stannar kvar på min nuvarande arbetsplats är att jag tror att min kompetens inte är 

tillräcklig för de jobb jag skulle vilja söka 
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77% 
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 Kvinnor (41%) instämmer i lägre 
utsträckning att det finns pengar 
avsatta för kompetensutveckling 
på det företag de jobbar på 

 

 Yngre 18-35 år (37%) instämmer i 
lägre utsträckning och äldre 56+ 
(50%) i högre utsträckning att det 
finns pengar avsatta för 
kompetensutveckling på det 
företag de jobbar på 

 

 Östra Mellansverige (53%) 
instämmer i högre utsträckning att 
det finns pengar avsatta för 
kompetensutveckling på det 
företag de jobbar på 

Drygt fyra av tio uppger att det finns pengar avsatta för 
kompetensutveckling på sitt företag 
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BAS: Tjänstemän i privat sektor (n=1075) 

Fråga: Nu kommer några påståenden om kompetensutveckling och vi vill be dig ange i vilken utsträckning du instämmer i dessa.  
- Det finns pengar avsatta för kompetensutveckling på det företag jag jobbar på. 

45% 

21% 
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BAKGRUND 
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Bakgrundsfrågor 
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BAS: Tjänstemän i privat sektor (n=1075) 
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Bakgrundsfrågor 
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Stockholm

Östra Mellansverige

Småland och öarna

Sydsverige

Västsverige

Norra Mellansverige

Mellersta Norrland

Övre Norrland

Fråga: Region 

BAS: Tjänstemän i privat sektor (n=1075) 



 

Frågor? 

Välkommen att kontakta oss på Novus! 
 

mailto:jenny.andersson@novus.se
mailto:jenny.andersson@novus.se
mailto:gun.pettersson@novus.se
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Kort om Novus 

Novus är ett oberoende och politiskt obundet undersökningsföretag 
 som startade 2006. Novus Group består idag bl a av.  
 - Novus Opinion 
 - Novus Marknad  
 - Novus Loyalty 
 
Novus är ett fullserviceföretag inom undersökningsbranschen 
 
Novus är noterat på Aktietorget sedan juni 2007 
 
Novus har sitt kontor på Saltmätargatan i Stockholm.  
Idag arbetar 23 personer på Novus 
 
Dagens näringsliv kräver snabba beslut och omedelbar tillgång till  
korrekt beslutsunderlag, gärna till en rimlig kostnad – detta  
tillhandahåller Novus 
 
Novus kombinerar modern teknik som webb och sms med erfaren  
analys- och undersökningskompetens och möter därmed marknadens 
krav på ett sätt få andra undersökningsföretag gör 


