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Förord 

Kompetensutveckling under hela arbetslivet är inte något som kan 
önskas eller väljas bort. Det handlar om varje persons möjligheter att 
kunna stanna kvar på arbetsmarknaden – med intressanta och givande 
arbetsuppgifter och goda villkor – och det handlar om företagens lång-
siktiga överlevnad liksom Sveriges konkurrenskraft.  

Unionen ser kompetensutveckling som en självklar del av arbetslivet. 
Utan kontinuerliga insatser finns det risk att människor förlorar sina 
jobb, med motiveringen att de saknar rätt kompetens när verksamhet 
förändras och nya arbetsuppgifter kommer till. Det är inte hållbart. 
Förändringar ska mötas som möjligheter, inte som svårigheter. Det 
sker bland annat genom kompetensutveckling. 

När arbetslivet förändras är det investeringar i kontinuerlig kompetens-
utveckling som gör att förändringar blir till nya möjligheter för både 
medarbetare, företag och samhälle.  

Unionen vill bidra till kunskapsuppbyggnad såväl som till praktiska 
insatser vad gäller medlemmars förutsättningar att kompetensutveckla 
sig inom ramen för sitt arbete. Det är bakgrunden till att den här 
undersökningen genomförs. Kompetensutveckling är helt enkelt en 
nödvändighet för trygghet, framgång och glädje i arbetslivet. 

Rapporten är utarbetad av Anette Andersson, Jon Tillegård och Tobias 
Brännemo på Politiksektionen, Unionens enhet för Avtal och Politik. 

 

September 2017      
      
      
Henrik Ehrenberg 
Samhällspolitisk chef  
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Sammanfattning 

Den här undersökningen besvarade av 2053 tjänstemän i privat sektor 
under perioden 24 april – 5 maj 2017. Deltagarfrekvensen är 56 pro-
cent.  

Liksom i tidigare undersökningar Unionen har gjort framgår att fyra 
av tio tjänstemän inte genomförde någon kompetensutveckling alls de 
senaste tolv månaderna. Av de tjänstemän som genomförde kompe-
tensutveckling hade fyra av tio ingen plan för den.  

Endast omkring en fjärdedel av tjänstemännen i privat sektor har un-
der det senaste året genomfört kompetensutveckling som haft tydliga 
individuella mål.  

Av de tjänstemän som genomfört kompetensutveckling, och som hade 
en plan för den, genomförde 40 procent planen helt. 57 procent ge-
nomförde delar av planen.  

Tjänstemännen tar stort eget ansvar för sin kompetensutveckling. 
Nästan åtta av tio initiativ till kompetensutveckling togs av tjänste-
mannen på egen hand, eller av tjänstemannen och närmaste chefen 
tillsammans.  

Det egna intresset och viljan att kompetensutveckla sig är den stark-
aste drivkraften. Det är positivt att tjänstemännen har denna drivkraft, 
men målet att skapa långsiktig trygghet måste också ha hög prioritet. 
Kompetensutveckling är en grund för överlevnad i arbetslivet.  

Tjänstemännen lägger stor vikt vid sitt eget och den närmaste chefens 
ansvar för kompetensutveckling, men endast tre av tio svarande anser 
att företagets ledning har ett sådant ansvar.  

När kompetensutveckling väl genomförs tar arbetsgivare ansvar för 
finansieringen. Dock behöver organisering för att kompetensutveckl-
ing ska fungera i praktiken förbättras.  
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Det är många faktorer som påverkar kompetensutveckling. Exempel 
är företagets lönsamhet, den egna utbildningsnivån, företagets storlek 
och arbetsplatsens geografiska läge.  

Vanliga positiva effekter av kompetensutveckling är förbättrad anställ-
ningsbarhet, ökad kontroll över arbetsuppgifterna samt ökad motivat-
ion och arbetsglädje. Det har dock också framkommit att fyra av tio 
tjänstemän som genomfört kompetensutveckling har drabbats av nå-
gon form av negativ effekt.  

Resultaten visar att kopplingen mellan samhällsförändringar på mak-
ronivå och förändringar av kompetensbehovet på lokal nivå måste bli 
tydligare. 

Unionens förslag på åtgärder för bättre fungerande  
kompetensutveckling 
• Inkludera en strategisk kompetensplan som en självklar del i all 

övrig affärsplanering. Säkra att planen genomförs och att insat-
serna utvärderas.  

• Arbeta med systematiskt kompetensutvecklingsarbete på ett lik-
nande sätt som arbete med systematiskt arbetsmiljöarbete. Ta 
vara på inarbetade rutiner i företaget.  

• Organisera för kompetensutveckling. Arbetstid måste öronmär-
kas och arbetsbelastningen anpassas. 

• Synliggör, utveckla strategiskt och dokumentera informellt lä-
rande i vardagen på jobbet. 
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Inledning 

Unionen ser kontinuerlig kompetensutveckling som ett helt avgö-
rande fundament för framgång och för företagens överlevnad. För 
tjänstemän är kompetensutveckling en förutsättning för trygghet i ar-
betslivet. Det här är ett gemensamt ansvar för arbetsgivare och arbets-
tagare, samt för deras företrädarorganisationer.  

Arbetsplatsnära och verksamhetsintegrerad kompetensutveckling är 
ett stort och nödvändigt arbete som måste ske för att det svenska ar-
betslivet ska kunna utvecklas och leva vidare. För arbetsgivare handlar 
det om att säkra den kortsiktiga och långsiktiga kompetensförsörj-
ningen (överlevnaden), och för tjänstemännen handlar det om trygg-
het i arbetslivet.  

Unionen uppmanar arbetsgivare att, genom strategisk och systematisk 
kompetensutveckling av medarbetare, ta tillvara de resurser som an-
ställda tjänstemän utgör. 

Unionen gör olika typer av insatser för att förbättra medlemmars för-
utsättningar för en god kompetensutveckling. En sådan insats är kun-
skapsbyggande, som den här undersökningen är ett exempel på. 
Andra exempel på insatser är att erbjuda medlemmar ett studiestöd, 
och möjligheter att ta del i Unionens olika kurser och aktiviteter.  

Målgrupp/genomförande 
Målgruppen för undersökningen är privatanställda tjänstemän 18-64 
år. Totalt har 2053 intervjuer genomförts under perioden 24 april – 5 
maj 2017. Deltagarfrekvensen är 56 procent. Undersökningen är ge-
nomförd via webbintervjuer i Novus slumpmässigt rekryterade och re-
presentativa Sverigepanel. Den här undersökningen har genomförts av 
Novus på uppdrag av Unionen. Syftet med undersökningen är att 
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kartlägga kompetensutveckling på arbetsplatsen för privatanställda 
tjänstemän. 

I vissa av frågorna har respondenterna svarat på en skala 1-5. I dessa 
redovisas svaren i ”instämmer” eller ”instämmer inte”. ”Instämmer” 
betyder att den svarande svarat 4-5, och ”instämmer inte” betyder att 
den svarande svarat 1-2. Svar i mitten, 3, är neutrala. De redovisas 
inte. 
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Resultat 

Genomfört kompetensutveckling 

 
Bild 1: Fyra av tio tjänstemän genomförde ingen kompetensutveckling 
de senaste tolv månaderna. 

Resultaten visar att fyra av tio tjänstemän inte har genomfört någon 
kompetensutveckling de senaste tolv månaderna. Ur företagens per-
spektiv är det anmärkningsvärt med tanke på att den samlade kompe-
tensen är en grundbult för framgång och överlevnad. För tjänstemän-
nen innebär det otrygghet, eftersom det blir svårt att vara redo för om-
ställning.  
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Plan för genomförd kompetensutveckling 

 
Bild 2: Fyra av tio tjänstemän som genomfört kompetensutveckling 
hade ingen plan för den. Bas: Har genomfört kompetensutveckling. 

Fyra av tio tjänstemän som genomförde kompetensutveckling de sen-
aste tolv månaderna saknade en plan för insatserna. Utan en plan, som 
är en integrerad del av allt övrigt strategiskt och systematiskt arbete, 
finns det risk att arbetsgivare satsar resurser utan att det kommer före-
taget till nytta.  

Det behövs ett ökat fokus på de befintliga medarbetarnas ut-
veckling. För det första anpassar de enkelt ny kunskap till ar-
betsplatsens förutsättningar. För det andra känner de lojalitet 
till företaget och använder därför ny kompetens till att ut-
veckla arbetsplatsen. För det tredje ökar de uthålligt produkti-
viteten hos de redan anställda. 
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Genomfördes planen? 

 
Bild 3: Fyra av tio genomförde planen i sin helhet. 

 
Resultaten visar att fyra av tio som genomfört kompetensutveckling, 
och som hade en plan för den, genomförde planen. Sex av tio genom-
förde delar av den.  
 
 
 
 
 

Unionen anser att kompetensutveckling ska ske systematiskt 
och strategiskt som en integrerad del i allt annat arbete. Kom-
petensutveckling får inte ses som ett sidospår. Det är en hu-
vudled.  
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Var planen strategisk? 

 
 
Bild 4: Sju av tio tjänstemän anser att deras planering var strategisk. 
 
Sju av tio tjänstemän som har genomfört kompetensutveckling, och 
som hade en plan för den, anser att deras plan var strategisk. Det kan 
tyckas vara ett positivt resultat, men det innebär också att tre av tio 
tjänstemän hade en kompetensplan som inte var strategisk. Det är 
mycket tid, energi och pengar som satsas med risk att bli felriktad.  

 

 
 
 
 
 
 
 

Kopplingen till verksamheternas strategiska utveckling be-
höver förbättras.  
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Tydliga individuella mål för kompetensutveckling 

  
Bild 5: Endast hälften av tjänstemännen som genomfört kompetensut-
veckling hade tydliga individuella mål för den. 
 
Av de tjänstemän som genomförde kompetensutveckling de senaste 
tolv månaderna hade endast drygt hälften tydliga individuella mål 
kopplat till insatserna.  

Undersökningen indikerar således att endast omkring en fjärdedel av 
tjänstemännen i privat sektor under det senaste året genomfört kom-
petensutveckling som haft tydliga individuella mål. Detta måste för-
bättras, för den enskildes skull men också för att underlätta organise-
ringen av verksamheten.  

 

 

• Unionen anser att alla ska ha möjlighet till individuellt 
anpassad kompetensutveckling. 

• Unionen anser att ökad kompetens hos medarbetarna 
kan förändra ansvarsområden och underlätta för chefer 
eftersom delegering kan ske i högre grad. 
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Tydlig koppling till verksamhetens mål 

 
Bild 6: Sju av tio tjänstemän som genomfört kompetensutveckling hade 
den tydligt kopplad till verksamhetens mål. 
 

Det är viktigt att tjänstemännens kompetensutveckling är tydligt 
kopplad till verksamhetens mål. Annars finns det en risk att insatserna 
inte kommer verksamheten till nytta.  Sju av tio tjänstemän som har 
genomfört kompetensutveckling ser en sådan koppling.  

Ingen arbetsgivare vill satsa resurser på kompetensutveckling, utan att 
säkra att det bidrar till företagets måluppfyllnad. Utvecklingssamtal 
kan säkra att målen med individens kompetensutveckling blir tydli-
gare.  
 



14 

 
 

Långsiktig kompetensutveckling 

 
Bild 7: Sex av tio tjänstemän anser att deras genomförda kompetensut-
veckling var långsiktig. 

För att företagen ska kunna säkra sin långsiktiga kompetensförsörj-
ning, och därmed sin långsiktiga överlevnad, måste kompetensut-
vecklingsinsatser vara både kortsiktigt och långsiktigt relevanta för 
verksamheten. Av de tjänstemän som genomfört kompetensutveckling 
anser sex av tio att en sådan långsiktighet finns.  

Unionen anser att medarbetare och chef i årliga utveckl-
ingssamtal ska komma överens om vilka aktiviteter på kort- 
och lång sikt som ska genomföras i syfte att utveckla kom-
petens. Samtalet ska leda till en utvecklingsplan som doku-
menteras och följs upp. 
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Koppling till förändringar i samhället 

 
 
Bild 8: Endast tre av tio tjänstemän som genomfört kompetensutveckl-
ing hade den tydligt kopplad till förändringar i samhället. 
 

När nationella, internationella eller globala förändringar sker så för 
det med sig förändrade kompetensbehov även på lokal nivå. Behov av 
nya kompetenser uppkommer samtidigt som tidigare kompetenser 
inte längre kan användas. Digitaliseringen är ett exempel på en sådan 
utveckling som förändrar arbetslivet i grunden, på alla nivåer. Den en-
skildes kompetensutveckling behöver därför ha en tydlig koppling till 
förändringar i samhället.  

 

Kompetensutvecklingens långsiktiga betydelse måste bli 
tydligare. 
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Tjänstemännen initierar kompetensutveckling 

 
 
Bild 9: Tjänstemännen tar, eller är delaktiga i, nästan åtta av tio ini-
tiativ till kompetensutveckling. 
 

Unionen anser att arbetsgivare och arbetstagare har ett gemensamt an-
svar för att kompetensutveckling genomförs. Arbetstagaren ansvarar 
för att engagera sig i sin kompetensutveckling. Arbetsgivaren ansvarar 
för att kompetensutvecklingen är systematisk, strategisk och relevant 
för verksamheten.  

När så få som ett av tio initiativ tas av den närmaste chefen på egen 
hand, och så få som fem av hundra initiativ tas av företagens ledning 
finns det risk att arbetsgivare inte kan leva upp till sitt ansvar vad gäl-
ler systematik och strategi. Här behövs dock ett par brasklappar. Det 

Kopplingen mellan samhällsförändringar på makronivå 
och förändringar av kompetensbehovet på lokal nivå måste 
bli tydligare. 
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kan vara så att företagens ledning tar fler initiativ, men att den an-
ställda inte ser att det kommer från företagsledningen. Det finns också 
en osäkerhetsfaktor kring hur de svarande har tolkat begreppet ”ini-
tiativ”. Långsiktig strategi bygger på initiativ, men ordet kan också tol-
kas som något vi kommer på ”här och nu”. Med den tolkningen kan 
initiativ ses som något extra, eller som ett sidospår.  

 
Sammantaget är företagens ledning eller närmaste chefen delaktiga i 
47 procent av initiativen. Tjänstemännen är delaktiga i 77 procent av 
initiativen.  

Inflytande över kompetensutveckling 

  
Bild 10: Sju av tio tjänstemän som har genomfört kompetensutveckling 
hade inflytande över den. 
 
Det är positivt att en majoritet, sju av tio, av de tjänstemän som har 
genomfört kompetensutveckling hade inflytande över den.  
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Ansvar för kompetensutveckling 

  
Bild 11: Tjänstemännen lägger stor vikt vid sitt eget ansvar för kompe-
tensutveckling. 
 
Bara tre av tio svarande anser att företagets ledning har ansvar för de-
ras möjligheter till kompetensutveckling. Det är inte i linje med Un-
ionens politik. Förbundet lägger ett stort ansvar på företagsledning-
arna.  
 

 
 

Störst ansvar för kompetensutveckling lägger de svarande tjänstemän-
nen på sig själva. Även Unionen lyfter fram arbetstagares eget ansvar.  

Unionen anser att på samma sätt som företagsledningar an-
svarar för marknads-, försäljnings- och investeringsstrategier 
ansvarar de för en strategi för kompetensförsörjning.  
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Typer av genomförd kompetensutveckling 

  
Bild 12: Kurser hos arbetsgivare och kurser hos privata aktörer är de 
vanligast förekommande icke formella kompetensutvecklingsinsatserna. 
 

Det finns ett eget ansvar för att utveckla sin kompetens. 
Varje medarbetare ansvarar för att tillvarata de möjligheter 
till kompetensutveckling som erbjuds och för att fråga efter 
kommande kompetensbehov. 
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I undersökningen ställde Unionen två frågor om vilka typer av kom-
petensutveckling den svarande genomfört. I den ena fokuserades for-
mella och icke formella kurser och utbildningar. I den andra ställdes 
frågor om informella kompetensutvecklingsinsatser. 1  

När det gäller kurser och certifieringar är kurser hos arbetsgivaren 
vanligast förekommande. Sex av tio tjänstemän som genomfört kom-
petensutveckling har gått den typen av kurs. Cirka hälften svarar att de 
gått kurs hos privata aktörer utanför arbetsplatsen, medan fyra av tio 
uppger att de har läst kurser online. 

Kompetensutveckling på andra sätt än kurser 

  
Bild 13: Sex av tio tjänstemän har kompetensutvecklat sig genom själv-
studier, och hälften genom att följa och lära av en kollega. 

 

 
1 Formel lt lärande är ett lärande som äger rum i en organiserad och strukturerad om-
givning och som tydligt är utformat som lärande i termer av ämnen/områden, tid och 
resurser. Det icke-formel la lärandet påminner om det formella lärandet men regleras 
inte av faststäl lda lagar , förordningar eller  andra föreskrifter.  Detta lärande pågår i  
studiecirklar,  på arbetsplatser,  inom organisationer etcetera.  Det informel la lärandet 
pågår fort löpande på arbetsplatsen,  i  hemmet,  på fri t iden, under ledighet etcetera.  
Detta lärande är inte organiserat e ller  strukturerat och kan vara oavsikt l igt . 
(https:/ /www.seqf.se/sv/Sa-funkar-det/Ansokan/Centrala-begrepp/ 2017-08-08) 

https://www.seqf.se/sv/Sa-funkar-det/Ansokan/Centrala-begrepp/
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Självstudier är en vanligt förekommande informell kompetensutveckl-
ingsform bland de svarande tjänstemännen. Sex av tio har genomfört 
detta. Omkring hälften av de svarande har kompetensutvecklat sig ge-
nom att följa och lära av kollegor. 14 procent av de svarande har kom-
petensutvecklat sig genom arbetsrotation.  

I den informella kompetensutvecklingen finns möjligheter som kan 
tas tillvara på ett strategiskt sätt. Arbetsrotation är ett exempel på det. 
Bara en av sju tjänstemän kompetensutvecklar sig genom arbetsrotat-
ion Det är en kompetensutvecklingsform som visserligen kräver en 
god, strategisk och systematisk organisering av verksamheten, men i 
gengäld är kostnaden för kompetensutvecklingsinsatsen förhållandevis 
liten. Dessutom är lönen för mödan stor. Genom arbetsrotation skapar 
företaget en större rörlighet och mer tryggad intern samlad kompe-
tensförsörjning. Medarbetarna ökar sin anställningstrygghet genom 
att de tillägnar sig en bredare verksamhetsnära kompetens. 

Även när det gäller att följa och lära av kollegor går en stor potential 
av ny och breddad kompetens till spillo, eftersom hälften av tjänste-
männen inte genomför den typen av kompetensutveckling. Även det 
här är en kompetensutvecklingsform som är relativt billig för arbetsgi-
varen, och medarbetaren får en breddad kompetens som är direkt an-
passad till det sammanhang och den verksamhet där den ska använ-
das.  

Dokumentera informellt lärande 
Vid alla former av informell kompetensutveckling är det viktigt att 
den nya kompetensen dokumenteras, och gärna intygas av arbetsgiva-
ren. Trygghet i dagens arbetsliv definieras till stor del av att vara redo 
för omställning, såväl internt inom företagen som genom byte av jobb 
och arbetsgivare. Det är därför viktigt att den informella kompetensut-
vecklingen kommer på pränt, så att den enskilde har ett uppdaterat 
underlag som kan bedömas och valideras av arbetsgivare. 
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Anledningar till kompetensutveckling 

  
Bild 14: Tjänstemännens eget intresse är den vanligaste anledningen till 
genomförd kompetensutveckling. 
 
Den vanligaste anledningen att tjänstemän kompetensutvecklar sig är 
deras eget intresse. Skillnaden är tämligen stor jämfört med övriga 
nämnda anledningar. Sju av tio uppger det egna intresset som en an-
ledning att de genomförde kompetensutveckling. Det ska jämföras 
med att fyra av tio kompetensutvecklade sig för att det var nödvändigt 
för att klara nuvarande arbetsuppgifter och omkring hälften kompe-
tensutvecklade sig för att klara framtida arbetsuppgifter. 35 procent av 

• Öka satsningarna på informella kompetensutvecklings-
strategier i arbetslivets vardag. 

• Inkludera informell kompetensutveckling i det övriga 
strategiska och systematiska arbetet. 

• Organisera för att synliggöra och ta vara på informell 
kompetensutveckling som sker i det dagliga arbetslivet. 

• Dokumentera uppdaterad kompetens. 
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de svarande uppger att arbetsgivaren har efterfrågat det. Färre än två 
av tio genomförde kompetensutveckling för att bli mer attraktiva på 
arbetsmarknaden.  

Det är glädjande och positivt att tjänstemännen känner stor drivkraft 
och intresse att kompetensutveckla sig, men det är problematiskt att 
övriga anledningar inte är starkare. Med den ibland extremt snabba 
och omfattande förvandling arbetslivet står inför idag, exempelvis till 
följd av digitaliseringen, så måste kompetens att klara nuvarande och 
framtida arbetsuppgifter lyftas fram som en mycket starkare anledning 
till kompetensutveckling än vad som sker idag. Kompetensutveckling 
för att klara arbetsuppgifter är en fråga om överlevnad på arbetsmark-
naden.  

Här har arbetsgivare ett ansvar att med god framförhållning fastställa 
hur kompetensbehovet ser ut, för nuvarande såväl som för framtida 
arbetsuppgifter samt att utifrån detta bygga strategier för den kort- 
och långsiktiga kompetensförsörjningsstrategin. Detta ska ske i sam-
verkan med fackliga lokala företrädare.  
 
 

 
 

 
 

Unionen anser att lokala fackliga representanter känner 
medarbetarna väl och är en självklar samarbetspartner i 
upprättandet av kompetensförsörjningsstrategier, dessa 
ökar möjligheten för medarbetare att ta ansvar för sin egen 
utveckling. 

  

 
Arbetsgivare såväl som fackliga organisationer behöver bli 
bättre på att tydligt koppla kompetensbehov på grund av 
förändrade arbetsuppgifter till nödvändighet att genomföra 
kompetensutveckling. 

 

 



24 

Tid som lagts på kompetensutveckling 

   
Bild 15: Sju av tio tjänstemän har genomfört som mest sju dagar kom-
petensutveckling. 
 
Det varierar hur mycket tid de svarande tjänstemännen lade på sin 
kompetensutveckling de senaste tolv månaderna. Den största andelen, 
sju av tio, lade upp till en vecka på detta. 15 procent använde 8-14 da-
gar till kompetensutveckling, medan 13 procent lade mer än 14 dagar 
på detta.   
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Kompetensutveckling sker oftast på arbetstid 

  
Bild 16: Nio av tio tjänstemän genomförde all eller den största delen av 
sin kompetensutveckling på arbetstid. 
 
Det är positivt att när kompetensutveckling väl genomförs så sker den 
helt eller till största delen på arbetstid. En av tio genomförde hälften av 
kompetensutvecklingen, eller mindre än det, på arbetstid. 
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Arbetsgivare finansierade genomförd kompetensutveckling 

  
Bild 17: Arbetsgivare finansierade näst intill all genomförd kompetens-
utveckling. 
 
Resultaten visar att när kompetensutveckling väl genomförs så tar ar-
betsgivarna stort ansvar för finansieringen. Så mycket som 96 procent 
av genomförda kompetensutvecklingsinsatser finansierades av arbets-
givare. Fem procent av de svarande tjänstemännen betalade själva för 
sin kompetensutveckling.  

Av personer som svarat ”någon annan” uppger de flesta att kompe-
tensutvecklingen inte kostade något. En person beskriver en fördel-
ning där hen stod för tiden, medan arbetsgivarens stod för kostnaden.   

 

 
 
 

När kompetensutveckling väl genomförs tar arbetsgivare 
ansvar för finansieringen. 
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Premiering för genomförd kompetensutveckling 

  
Bild 18: Sex av tio tjänstemän premierades inte för genomförd kompe-
tensutveckling. 
 
Resultaten visar att sex av tio svarande inte har premierats på något 
sätt för genomförd kompetensutveckling. Fyra av tio har premierats, 
på olika sätt. Den vanligaste premieringen är nya arbetsuppgifter. 

Några svarande uppger att kompetensutveckling har premierats på 
andra sätt, än i förslagen. Då kan det handla om en positiv känsla när 
man bidrar med den nya kompetensen, att det möjliggör framtida kar-
riärutveckling, att kompetensutveckling bidrar till personlig utveckl-
ing, att man blir bättre på sitt jobb eller att den är en del i "perfor-
mance ökning" (svarande ordval), och därmed indirekt lönepåver-
kande. 
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Kompetensutveckling och bidrag till företagets lönsamhet 

  
Bild 19: Hälften av de svarande tjänstemännen anser att deras kompe-
tensutveckling bidrog positivt till företagets lönsamhet. 
 
Hälften av de svarande tjänstemännen anser att deras kompetensut-
veckling bidrog positivt till företagens lönsamhet. Siffran är varken 
hög eller låg, men med en ökad systematisering och strategi för kom-
petensutveckling finns det goda chanser att förbättra det här resultatet. 
Det har tidigare framgått att fyra av tio tjänstemän som har genomfört 
kompetensutvecklingen saknade en plan för den. Det är sannolikt att 
de positiva effekterna på lönsamheten ökar med en bättre planering.  
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Kompetensutveckling och anställningsbarhet 

  
Bild 20: Nästan sex av tio tjänstemän anser att genomförd kompetens-
utveckling förbättrade deras anställningsbarhet. 
 
Resultaten i undersökningen visar att sex av tio tjänstemän som har 
genomfört kompetensutveckling anser att den förbättrade deras an-
ställningsbarhet. 

Trygghet i dagens arbetsliv handlar inte om att stanna i samma an-
ställning under många år. Istället är det rörlighet, det vill säga möjlig-
het, vilja och förmåga till omställning som ger trygghet för den en-
skilde. Det är därför väsentligt att genomförd kompetensutveckling 
förbättrar den enskildes anställningsbarhet. Även ur arbetsgivares per-
spektiv är detta viktigt, eller som Svenskt Näringsliv uttrycker det: 
”Rörligheten och matchningen på arbetsmarknaden måste öka”.2  

 

 
2 https:/ /www.svensktnar ingsliv .se/fragor/kompetensforsorjning/ (2017-08-09) 

https://www.svensktnaringsliv.se/fragor/kompetensforsorjning/
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Negativa följder av genomförd kompetensutveckling 

  
Bild 21: Fyra av tio tjänstemän upplevde någon form av negativ konse-
kvens av genomförd kompetensutveckling. 
 
Resultaten visar att för tre av tio tjänstemän som genomförde kompe-
tensutveckling, samlades arbetsuppgifterna på hög under insatserna. 
För 15 procent av de svarande ledde insatserna till ökad tidspress. Sex 
procent av de svarande upplevde att förväntan på leverans i tjänsten 
ökade på ett sätt som kändes negativt, och tre procent upplevde av-
undsjuka från kollegor. Det förekommer också att arbetsgivare förvän-
tar sig tacksamhet från arbetstagarens sida.  

Sex av tio svarande har inte upplevt några negativa konsekvenser av 
genomförd kompetensutveckling. 
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Kompetensutveckling och kontroll över arbetsuppgifter 

  
Bild 22: Sex av tio tjänstemän anser att genomförd kompetensutveckling 
ökade deras kontroll över arbetsuppgifterna. 
 
Känsla av kontroll är viktigt för en god arbetsmiljö. Prevent skriver att: 

Med kontroll, eller handlingsutrymme, menas både den kompetens man 
har i arbetet och hur stor möjlighet man har att fatta beslut. Tillsam-
mans bidrar det till kontroll över situationen och kraven.3 
 
Resultaten i den här kompetensundersökningen visar att det finns en 
koppling mellan genomförd kompetensutveckling och känsla av kon-
troll över arbetsuppgifterna. Sex av tio instämmer i påståendet att ge-
nomförd kompetensutveckling ökade deras kontroll över arbetsupp-
gifterna. Färre än två av tio instämmer inte.  

 

 
3 http://www.prevent .se/amnesomrade/stress/vad-beror-stress-i-arbetet-pa/kara-
seks-och-theorel ls-modell / (2017-08-09).  

http://www.prevent.se/amnesomrade/stress/vad-beror-stress-i-arbetet-pa/karaseks-och-theorells-modell/
http://www.prevent.se/amnesomrade/stress/vad-beror-stress-i-arbetet-pa/karaseks-och-theorells-modell/
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Kompetensutveckling, motivation och arbetsglädje 

  
Bild 23: Fler än sex av tio svarande anser att deras kompetensutveckling 
bidrog till ökad motivation och arbetsglädje. 
 
Resultaten visar att det finns en koppling mellan genomförd kompe-
tensutveckling och arbetsglädje. Sex av tio svarande instämmer i påstå-
endet att genomförd kompetensutveckling bidrog positivt till deras 
kompetensutveckling. Endast en av tio anser att det inte bidrog till 
detta.  

Arbetsglädje och motivation är en del i arbetsmiljöarbetet. En god ar-
betsmiljö ger positiva känslor. Det är också positivt för företaget och 
verksamheten generellt eftersom medarbetare som känner motivation 
och arbetsglädje har bättre förutsättningar att bidra med en högre pre-
station. Kompetensutvecklingens positiva effekter på arbetsglädje och 
motivation har därför potential att främja såväl arbetsmiljö som verk-
samheten generellt. 

 

Kompetensutveckling har positiva effekter på arbetsglädje 
och motivation. 
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Anledningar till utebliven kompetensutveckling 

   
Bild 24: Vanligaste anledningen till utebliven kompetensutveckling är 
att det inte uppfattades som nödvändigt för arbetsuppgifterna. 
 
35 procent av de svarande uppger att de inte genomfört någon kompe-
tensutveckling eftersom det inte var nödvändigt för arbetsuppgifterna. 
Det finns en fara med detta, och det är att även om den aktuella kom-
petensen fungerar för arbetsuppgifterna just nu, så kan den bilden ha 
förändrats inom en snar framtid. Med förändrade krav på en makro-
nivå följer förändrade krav även lokalt. Fack och arbetsgivarorganisat-
ioner har ett gemensamt ansvar att tydligt koppla kompetensbehov till 
förändringar som kommer att beröra alla i arbetslivet.  

Ungefär en av fyra uppger att de inte haft tid att kompetensutveckla 
sig på grund av en pressad arbetssituation. Här har arbetsgivaren an-
svar att organisera på ett sätt som möjliggör kompetensutveckling i 
praktiken.  

 
 

Arbetsgivaren ansvarar för att organisera verksamheten så 
att kompetensutveckling möjliggörs i praktiken.  
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7 procent av de svarande har svarat ”annat”. Då kan det handla om 
brister i kommunikation på arbetsplatsen: 

Ingen tydlig målsättning från företagets sida 

Mina medarbetare har inte tillgängliggjort sina kunskaper 

Frågan kom ej på tal 

Det kan också handla om att man befinner sig i början eller slutet av 
sitt yrkesliv: 

[Jag] ska gå i pension 

Jag är nyutexaminerad 

Även sjukdom och föräldraledighet uppges vara anledningar till ute-
bliven kompetensutveckling: 

Jag har varit föräldraledig 

Jag var sjuk större delen av förra året 

Brister i organisering för kompetensutveckling är också anledningar 
till utebliven kompetensutveckling: 

Ingen tydlig målsättning från företagets sida 

För lite tid över 

Total avsaknad av chef och ingen att ställa kravet till om kompe-
tensutveckling 

En annan anledning till utebliven kompetensutveckling är att arbetsgi-
varen inte prioriterar detta: 

Arbetsgivaren prioriterar inte kompetensutveckling. De säger hellre 
upp folk och anställer nya som redan har rätt utbildning. 

Företaget har inte ens utbildning på sina egna produkter!! 



35 

Exemplen visar att det finns många faktorer som påverkar om kompe-
tensutveckling genomförs, eller inte. Unionen ställde en fråga om 
detta i enkäten. 

Tjänstemännens syn på påverkande faktorer 

  
Bild 25: Sex av tio svarande anser att den egna viljan eller oviljan att ge-
nomföra kompetensutveckling har stor betydelse för möjligheterna till 
kompetensutveckling. 
 
Tjänstemännen lägger stor vikt vid den egna viljan som positiv påver-
kansfaktor. Sex av tio svarande anser att detta påverkar möjligheten till 
kompetensutveckling på ett positivt sätt. Fyra av tio anser att företa-
gets storlek har en positiv inverkan, och lika många anser att utbild-
ningsnivå har en positiv inverkan. 45 procent av de svarande anser att 
företagets lönsamhet har en positiv inverkan på deras kompetensut-
veckling. En fjärdedel av de svarande anser att arbetsplatsens geogra-
fiska läge har en positiv inverkan på deras kompetensutveckling. 

Generellt är det en liten andel svarande som anser att någon av de 
nämnda faktorerna har en negativ inverkan på deras kompetensut-
veckling.  
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Resultat och slutsatser 

Resultat 
• Fyra av tio tjänstemän har inte genomfört någon kompetensut-

veckling de senaste tolv månaderna. 

• Fyra av tio tjänstemän som genomförde kompetensutveckling 
hade ingen plan för den. 

• Fyra av tio som genomfört kompetensutveckling, och som hade 
en plan för den, genomförde planen i sin helhet. Knappt sex av tio 
genomförde delar av den. 

• Sju av tio tjänstemän som genomfört kompetensutveckling och 
som hade en plan för det, anser att planen var strategisk.  

• Omkring en fjärdedel av tjänstemännen i privat sektor har under 
det senaste året genomfört kompetensutveckling som haft tydliga 
individuella mål.  

• För tre av tio av de tjänstemän som har genomfört kompetensut-
veckling hade insatserna inte en tydlig koppling till verksamhet-
ens mål. 

• Sex av tio tjänstemän som genomfört kompetensutveckling anser 
att den var långsiktig. 

• Endast tre av tio tjänstemän som genomfört kompetensutveckling 
hade den tydligt kopplad till förändringar i samhället. 

• Tjänstemännen tar, på egen hand eller tillsammans med sin 
närmaste chef, nästan åtta av tio initiativ till kompetensutveckl-
ing. Sammantaget är företagens ledning eller närmaste chefen del-
aktiga i knappt hälften av initiativen.  
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• Tjänstemännen lägger stor vikt vid sitt eget och den närmaste 
chefens ansvar för kompetensutveckling, men endast tre av tio 
svarande anser att företagets ledning har ansvar för kompetensut-
veckling. 

• Den vanligast förekommande anledningen till att tjänstemän 
kompetensutvecklar sig är deras eget intresse. Sju av tio uppger 
detta som en anledning att de genomförde kompetensutveckling. 

• Fyra av tio som kompetensutvecklade sig, gjorde det därför att det 
var nödvändigt för att klara nuvarande arbetsuppgifter. 

• Omkring hälften av de tjänstemän som kompetensutvecklade sig 
gjorde det för att klara framtida arbetsuppgifter. 

• Färre än två av tio av de som genomförde kompetensutveckling, 
gjorde det för att bli mer attraktiva på arbetsmarknaden.  

• När kompetensutveckling väl genomförs tar arbetsgivare ansvar 
för finansieringen. 

• Fyra av tio tjänstemän som genomfört kompetensutveckling upp-
levde någon form av negativ effekt av det. 

• Vanligaste anledningen till utebliven kompetensutveckling är att 
det inte uppfattades som nödvändigt för arbetsuppgifterna. 

• En av fyra som inte genomfört kompetensutveckling uppger tids-
brist på grund av en pressad arbetssituation som anledning 

Slutsatser 
Det är tydligt att tjänstemännen är engagerade i sin kompetensut-
veckling, och att de tar stort eget ansvar för detta. Den egna viljan och 
det egna intresset ges en stor betydelse av tjänstemännen, och det 
framgår som de starkaste drivkrafterna till att kompetensutveckling 
genomförs.  

Det är positivt att tjänstemännen visar så stort intresse och drivkraft i 
att hålla sin kompetens uppdaterad och relevant. Som facklig organi-
sation kommer Unionen göra allt för att stötta det intresset, och för att 
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bidra till att bättre förutsättningar skapas för genomförandet. Det 
finns dock också en risk som måste synliggöras.  

En fara med att det egna intresset är den starkaste drivkraften för 
kompetensutveckling är risken att kompetensutvecklingen blir mer 
vilje- än behovsstyrd. Intresse och behov måste väga lika tungt. Om 
inte finns det risk att kompetensutvecklingens främsta syfte handlar 
mer om inspiration än om att fylla konkreta behov. Kompetensut-
veckling är grundbulten för den enskildes trygghet och överlevnad i 
arbetslivet, medan intresset är drivkraften.  

 

 
 

Fyra av tio tjänstemän som genomförde kompetensutveckling gjorde 
detta utan att ha en plan för det. Utan en planering finns det risk för 
ad hoc-insatser som blir tagna ur luften och inte leder till nytta vare sig 
för den enskilde eller för verksamheten. Fyra av tio tjänstemän som 
genomförde kompetensutveckling, och som hade en plan för den, ge-
nomförde planen i sin helhet. Fem av tio genomförde delar av planen.  

I den digitaliserade och globaliserade värld vi lever i hänger händelser 
på makronivå och kompetensbehov på den lokala arbetsplatsen ihop. 
Det är därför viktigt att den kompetensutveckling som genomförs är 
tydligt kopplad till samhällsutvecklingen i stort. Den enskilde måste 
veta varför kompetensutvecklingen har den specifika inriktningen, och 
i vilka sammanhang den nya kompetensen kan användas.  

 

Intresse och vilja att kompetensutveckla sig är trampolinen 
som höjer kompetenshoppet och ger glädjen, men målet att 
ta sig över ribban till långsiktig trygghet måste också ha hög 
prioritet.  
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Unionen och tjänstemännen anser att arbetstagare och arbetsgivare 
delar på ansvaret för kompetensutveckling. Samtidigt visar resultatet i 
den här undersökningen att bara tre av tio tjänstemän anser att företa-
gets ledning har ansvar för kompetensutveckling av medarbetare. I 
Unionens politiska plattform för kompetensutveckling tas det tydliga 
ställningstagandet att företagsledningar ansvarar för att det finns en 
kompetensstrategi i företaget.  

 

 
 

I arbetslivets vardag på arbetsplatserna sker lärande i informella for-
mer varje dag. Det finns möjligheter som går till spillo. Informellt lä-
rande kan tillvaratas genom användningen av enkla och billiga meto-
der som exempelvis arbetsrotation eller att tjänstemännen följer och 
lär av kollegor. 14 procent av tjänstemännen som genomfört kompe-
tensutveckling gjorde detta i form av arbetsrotation, och hälften ge-
nom att följa och lära av en kollega. Dessutom är det fyra av tio som 
inte har genomfört någon kompetensutveckling alls, som kunde ha 
gjort det på enkla, informella och kostnadseffektiva sätt.  

 

Kopplingen mellan samhällsförändringar på makronivå och 
förändringar av kompetensbehovet på lokal nivå måste bli 
tydligare. 

 

Unionen anser att på samma sätt som företagsledningar an-
svarar för marknads-, försäljnings- och investeringsstrate-
gier ansvarar de för en strategi för kompetensförsörjning  
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För att kompetensutveckling ska fungera i praktiken krävs strategisk 
organisering. Det händer att även när arbetstagare och närmaste chef 
är överens om att en viss kompetensutvecklingsinsats ska genomföras 
så blir det inte av, på grund av hög arbetsbelastning och tidsbrist. I den 
här undersökningen uppger en av fyra tjänstemän, av de som inte ge-
nomförde någon kompetensutveckling, en pressad arbetssituation som 
anledning till att det inte genomfördes. Tre av tio tjänstemän som ge-
nomfört kompetensutveckling uppger att deras ordinarie arbetsupp-
gifter samlades på hög under tiden. Det kan undvikas genom strate-
gisk organisering för kompetensutveckling.  

 

 
 

Slutligen är arbetsmiljöperspektivet en viktig aspekt av kompetensut-
veckling. Undersökningen visar att kompetensutveckling har positiva 

Informellt lärande som ”bara sker” på jobbet tas inte till vara. 
Möjligheter till en högre samlad kompetens i företagen går 
förlorade. 

 

Arbetsgivare ansvarar för att organisera för kompetensutveckl-
ing, det vill säga organisera så att insatser kan genomföras utan 
att ordinarie arbete samlas på hög och utan att press uppstår. 
Det kräver att kompetensutveckling är systematisk, verksam-
hetsintegrerad och strategisk samt att den är en självklar del av 
all övrig strategi och planering.  Facken ansvarar för att enga-
gera sig i samverkansarbete kring de här frågorna. 
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effekter på arbetsmiljön, genom ökad upplevd kontroll. Utan en fun-
gerande organisering så kan dock insatserna leda till stress eftersom 
arbetsuppgifter samlas på hög.  

Åtgärdsförslag 
• Inkludera en strategisk kompetensplan som en självklar del i all 

övrig affärsplanering. Säkra att planen genomförs och att insat-
serna utvärderas. 

• Arbeta med systematiskt kompetensutvecklingsarbete på ett lik-
nande sätt som arbete med systematiskt arbetsmiljöarbete. Ta 
vara på inarbetade rutiner i företaget.  

• Organisera för kompetensutveckling. Arbetstid måste öronmär-
kas och arbetsbelastningen anpassas. 

• Synliggör, utveckla strategiskt och dokumentera informellt lä-
rande i vardagen på jobbet. 



42 

Referenser 

https://www.seqf.se/sv/Sa-funkar-det/Ansokan/Centrala-begrepp/ 2017-08-08 

https://www.svensktnaringsl iv.se/fragor/kompetensforsorjning/ (2017-08-09) 

http://www.prevent.se/amnesomrade/stress/vad-beror-stress-i-arbetet-pa/karaseks-
och-theorells-modell/  (2017-08-09) 

 

 

https://www.seqf.se/sv/Sa-funkar-det/Ansokan/Centrala-begrepp/
https://www.svensktnaringsliv.se/fragor/kompetensforsorjning/
http://www.prevent.se/amnesomrade/stress/vad-beror-stress-i-arbetet-pa/karaseks-och-theorells-modell/
http://www.prevent.se/amnesomrade/stress/vad-beror-stress-i-arbetet-pa/karaseks-och-theorells-modell/


Tn
r 2

75
0-

1  
Pr

od
uk

tio
n: 

Un
io

ne
n 

 Tr
yc

k: 
Un

io
ne

n 
PO

D 
Se

p 
20

17
 

www.unionen.se

I DEN HÄR RAPPORTEN redovisas resultat från Unionens undersökning 
av privata tjänstemäns kompetensutveckling inom ramen för sitt arbets-
liv. I undersökningen, som genomfördes i maj 2017, ställs frågor ur olika 
perspektiv. Vissa av frågorna är konkreta. Då handlar det exempelvis om 
genomförande av kompetensutveckling, och om det fanns en plan för den. 
Andra frågor handlar om hur tjänstemännen ser på kompetensutveckling, 
och på sina möjligheter att genomföra kompetensutveckling inom ramen 
för sina jobb. Resultaten visar att tjänstemännen är intresserade och tar 
ansvar för sin kompetensutveckling, men arbetsgivare behöver bli bättre 
på att organisera arbetet så att insatser kan genomföras i praktiken. 

 
Du som är tjänsteman på en arbetsplats i den privata sektorn kan vara 
medlem i Unionen. En stor del av Unionens medlemmar har högskole- 
utbildning och många är chefer. Utöver våra yrkesverksamma medlem-
mar välkomnar Unionen även egenföretagare och studenter. Unionen är 
Sveriges största fackförbund med över 640 000 medlemmar. Vår vision 
är att skapa trygghet, framgång och glädje i arbetslivet.
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