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Förord 
Det sjuder av insikt, frustration, vilja och drivkraft rörande kompetensfrågor 
och kompetensbehov i det svenska arbetslivet och i samhället. Fackliga 
organisationer, arbetsgivarorganisationer och politiker samtalar idogt och 
dagligen om att kompetensbehovet är skriande. Det är dock uppenbart att 
samtal inte räcker. Det måste till konkreta och relevanta insatser i praktiken. 
För att det ska bli verklighet måste alla berörda aktörer ta ansvar, vara aktiva 
och skapa kompetens i sina dagliga verksamheter. En del av lösningarna för 
att alla yrkesverksamma ska ha rätt kompetens för att kunna utvecklas i sitt 
arbete, på bästa sätt bidra i den verksamhet man arbetar i och kunna ta sig 
vidare till nästa jobb ligger på politiken och utbildningsväsendet. Det är dock 
uppenbart att arbetsgivare på företag och i organisationer har ett oerhört stort 
ansvar för att kompetensutvecklingsarbete bedrivs på ett strategiskt och 
systematiskt sätt som en integrerad del i allt övrigt arbete. En stor del av den 
personliga kompetensutvecklingen och möjligheterna att möta 
arbetsmarknadens kompetensbehov måste arbetsgivarna ta ansvar för. 

Rapporten visar hur det fungerar, eller inte fungerar, för tjänstemän i privat 
sektor att få kompetensutveckling inom ramen för sina tjänster. Vidare ges 
några redogörelser för resultat med fokus bransch, kön, tidigare utbildning 
och ålder.  

Resultat och diskussioner relateras till forskning om arbetsplatsnära 
kompetensutveckling, samt till en standard som har tagits fram av det svenska 
standardiseringsinstitutet (SIS). 

Rapporten är framtagen av Anette Andersson, utredare på Unionens enhet för 
Avtal och politik. 
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Inledning 
Unionen har uppmärksammat kompetensutveckling som en central fråga för 
medlemmar sedan förbundet bildades. Sedan kongressen 2011 har förbundet 
haft en politisk plattform för kompetensutveckling, och det har sedan länge 
varit en hjärtefråga för förbundet. Likaså finns skrivelser om 
kompetensutveckling i de flesta av Unionens avtalsområden.  

Även arbetsgivarsidan betraktar kompetensfrågan som viktig. Liksom 
Unionen ser Svenskt Näringsliv att kompetensbrist får konsekvenser för 
företagen och organisationerna. I rekryteringsenkäten 2018 uppgav 40 
procent av företagen att de fått minskad försäljning eller tvingats tacka nej till 
order eller uppdrag till följd av svårigheter att rekrytera medarbetare. 1 I en 
rapport som släpptes oktober 2019 skriver organisationen att: ” 

Många företag är helt beroende av att ha medarbetare med rätt kompetens. 
Samtidigt förändras innehållet i många yrken av teknikutveckling och 
digitalisering. Det kräver att förutsättningarna för kompetensutveckling är goda 
för att säkra företagens konkurrensförmåga. Kompetensutveckling är 
naturligtvis lika viktigt för individen. Genom kompetensutveckling stärks 
individens långsiktiga anställningsbarhet och ger bättre förutsättningar för ett 
gott arbetsliv.2 

Trots den partsgemensamma koncensus som råder om att tillgång till relevant 
kompetens är avgörande för tjänstemäns trygghet i arbetslivet, såväl som för 
företagens och organisationernas tillväxt och konkurrenskraft, och trots att 
kompetensbehovet är skriande minskar företagens satsningar på 
kompetensutveckling av redan anställda. Almega lyfter fram detta som 
problematiskt i sin rapport om kompetensavdrag. Så här skriver den nämnda 
arbetsgivarorganisationen i sin rapport: 

En bekymmersam utveckling är att företagen satsar mindre på 
kompetensutveckling av personalen. Kostnaden för personalutbildning i andel 
av den totala arbetskostnaden har minskat från 2,1 procent till 1,6 procent 
mellan 2005 och 2015. Investeringarna i personalutbildning skulle ha varit 7 
miljarder högre idag om andelen legat kvar på 2005 års nivå.3   Det är uppenbart 
att satsningar på kompetensutveckling i arbetslivet måste öka. I det arbetet är 
det viktigt med kunskapshöjningar för att satsningarna ska ge önskade effekter 
för tjänstemän, för företag och organisationer samt för samhället som helhet. 
Den här undersökningen är ett bidrag till kunskapshöjning om 
kompetensutveckling bland privata tjänstemän i Sverige.  

 

 
1 Svenskt Näringsliv (2018) 
2 Svenskt Näringsliv (2019:1)  
3 Almega (2018:4) 
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Om undersökningen 
Undersökningen genomfördes av Novus på uppdrag av Unionen. Syftet med 
undersökningen är att undersöka synen på kompetensutveckling bland 
tjänstemän i privat sektor.  

Fältperioden pågick mellan 29 maj och 12 juni. Totalt besvarade 2172 privata 
tjänstemän enkäten. Deltagarfrekvensen är 58 procent. Det finns inget som 
tyder på att bortfallet skulle snedvrida resultatet.  

Rapporten baseras i huvudsak på den statistiska sammanställningen av 
resultaten (tabeller), men även fördjupningar i Novus rapport inkluderas. 

 

Kompetensutveckling är en ödesfråga  
Varför är det viktigt med kompetensutveckling? Väldigt förenklat är svaret på 
frågan att när arbetslivet och samhället förändras, så förändras också 
kompetensbehovet. En arbetsuppgift som har genomförts på ett sätt idag kan 
behöva genomföras på ett annat sätt imorgon.  

Digitaliseringen medför spännande och utvecklande förändringar, eller som 
Digitaliseringskommissionens ordförande uttrycker det: 

Vi lever i en spännande och intressant tid! Digitaliseringen är den mest 
samhällsomvälvande processen sedan industrialiseringen. Utvecklingen 
innebär att vi kan göra helt nya saker och göra de saker vi tidigare gjort på helt 
nya sätt.4  

Det finns dock flera sidor av myntet. För att digitaliseringen ska bli den 
positiva och utvecklande process den har potential att bli krävs att det finns 
kontinuerliga möjligheter för tjänstemän att kompetensutveckla sig inom 
ramen för sina anställningar. Utöver kontinuitet behöver 
kompetensutveckling vara strategisk och systematisk. Utan övergripande 
kompetensförsörjningsplaner, och utan verksamhetsinriktade individuella 
kompetensutvecklingsplaner i företag och i organisationer ökar risken att 
insatser inte genomförs. Om kompetensutveckling genomförs utan strategisk 
planering finns det risk att det blir av karaktären slumpmässig brandsläckning. 
Då kan det hända att satsningarna varken kommer den enskilde eller 
verksamheten till nytta. Ett sådant scenario gynnar varken tjänstemännen 
eller arbetsgivarna.  

 

 
4 SOU 2016:89 (Förord) 
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Sammantaget kan sägas att som en effekt av den snabba förändringen 
digitaliseringen medför har kompetensförsörjning och kompetensutveckling 
för tjänstemän blivit en ödesfråga för hela samhället. Det tar sig uttryck genom 
att näst intill alla som på något sätt berörs av arbetslivet pratar kompetens. Det 
går knappt att öppna en dagstidning idag, eller lyssna på en diskussion i media, 
utan att kompetensfrågan kommer upp på agendan. Utifrån de här 
förutsättningarna måste alla potentiella kompetensresurser tas till vara. 
Utveckling av redan anställda tjänstemän är en sådan resurs.  

Kompetensutveckling är ett brett begrepp. Ibland tolkas och används det som 
endast synonymt med kurser och utbildningar. Det är dock mycket mer än så. 
Lärande sker på jobbet, varje dag, på en mängd olika sätt. Tyvärr finns det 
brister i hur det dagliga lärandet synliggörs och tas tillvara. Kunskap om hur 
detta kan göras finns. Exempelvis har det svenska Standardiseringsinstitutet 
(SIS) tagit fram en rapport där de beskriver hur företag och organisationer kan 
arbeta med kompetensförsörjningsfrågor på ett strategiskt och systematiskt 
sätt.5 Dessutom är forskningen på området väl etablerad och förankrad i både 
teori och empiri. Nedan ges en glimt av detta. 

5 SIS (2016) 

Utveckling av anställda tjänstemän är en förbisedd 
kompetensresurs. 
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Arbetsplatsnära kompetensutveckling 
För att kompetensutvecklingsinsatser ska bli till nytta för verksamheten krävs 
att berörda aktörer vet vilken kompetens som behövs, eller som forskaren 
Malin Lindelöw uttrycker det: 

Utan en tydlig bild av vilka förutsättningar man har att vänta sig, och vilken 
kunskap och kompetens som ska bära organisationen framåt, är det omöjligt att 
attrahera rätt målgrupp, rekrytera morgondagens medarbetare, utveckla 
medarbetarna så att de kan möta de nya utmaningarna och arbeta för att 
behålla rätt medarbetare.6 

Även forskaren Henrik Kock betonar att beslut om kompetensutveckling 
måste grundas i en grundligt genomförd analys. Han uttrycker det så här:   

Naturligtvis bör ledningen på enskilda arbetsplatser basera sina beslut om 
kompetensutveckling på en grundligt genomförd kompetensanalys, på en 
medvetet utformad policy och så att personalen har möjlighet att aktivt påverka 
inriktning och genomförande av kompetensutvecklingen.7  

Kock med flera har också identifierat framgångsfaktorer för att lyckas med 
arbetsplatsnära kompetensutveckling. Dessa är: 

• Att det finns ett yttre förändringstryck i form av konkurrens, kundkrav 
och snabb teknisk utveckling. 

• Att ledningen ser kompetensutveckling som ett effektivt och legitimt 
sätt att hantera problem och utmaningar. 

• Att det finns en koppling mellan företagets affärsidé/verksamhetsidé 
och de satsningar som genomförs. 

• Att det finns tillräckligt med tid för kompetensutveckling, och att tiden 
används klokt. 

• Att medarbetare har en hög delaktighet.  
• Att det finns en stark facklig närvaro och medverkan. 
• Att ledningen skapar ett stödjande och utvecklingsinriktat klimat. 
• Att medarbetarna är motiverade, och att sådan motivation främjas. 
• Att kompetensutvecklingen är inriktad på att utveckla både individen 

och organisationen.8 

Vad visar då resultaten i Unionens kompetensundersökning 2019? Hur 
arbetar företag och organisationer med kompetensutveckling på 
arbetsplatserna?  

 

 

 
6 Lindelöw (2016:14) 
7 Kock (2010: 90) 
8 Kock (2010: 185-192). Framgångsfaktorerna är sammanfattade här. Författaren beskriver dem utförligt 
och resonerande.  
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Undersökningens resultat – generellt  
Utifrån den omvälvande strukturomvandling arbetslivet genomgår kan man 
förvänta sig att andelen tjänstemän som genomför kompetensutveckling på 
jobbet ökar. Så är dock inte fallet. Liksom tidigare undersökningar som 
Unionen har genomfört9 visar undersökningen 2019 att fyra av tio tjänstemän 
inte har genomfört någon kompetensutveckling de senaste tolv månaderna. 

 

 
Bild 1: Endast sex av tio privata tjänstemän genomförde kompetensutveckling de senaste 
tolv månaderna. 

Det är anmärkningsvärt att andelen tjänstemän som genomför 
kompetensutveckling inte ökar.  

Bland de tjänstemän som svarar att de har genomfört kompetensutveckling 
kan det innebära olika mycket i tid. Diagrammet nedan visar hur mycket tid 
de svarande som genomfört kompetensutveckling har satsat på detta. 

 

 
9 Se exempelvis: Tjänstemännens utveckling- en förbisedd kompetensresurs 2017.  
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Bild 2: Det varierar hur mycket tid tjänstemännen använde ti ll kompetensutveckling.  

Bland de tjänstemän som genomfört kompetensutveckling lade de flesta (66 
procent) mellan en och sju dagar på detta. Endast tre procent satsade mindre 
än en dag, medan cirka tre av tio satsade åtta dagar eller mer.  

En fråga som bör ställas är vilka anledningar det finns att fyra av tio tjänstemän 
inte genomförde någon kompetensutveckling de senaste tolv månaderna. 
Unionen frågade de svarande om detta. 

Varför genomförs inte kompetensutveckling? 

 
Bild 3: 36 procent av de svarande som inte genomfört kompetensutveckling uppger att 
brist på tid är en orsak. 

Resultaten hintar om att det finns olika anledningar till att tjänstemän inte 
genomför kompetensutveckling. Brist på tid och brist på strategi är de 
vanligast förekommande orsakerna. Färre än en av tio (7 procent) av de 
svarande tjänstemännen uppger att de inte har kompetensutvecklat sig för att 
de själva inte vill.  
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14 procent av de svarande har svarat ”Annat”, och kopplat till det gett öppna 
svar. Anledningar som uppges är föräldraledighet, pension inom ett år, byte 
av jobb eller att firman ska läggas ned. Det kan också handla om att personen 
lyfter fram det informella lärandet, eller som en person uttrycker det: 

[Jag] konsultar så man gör de arbetsuppgifter man får och med den handledning 
som krävs. Det kan ju bli en del nya uppgifter också, som kan utveckla mig. 

En annan person lyfter fram några källor till hens informella lärande. Det 
handlar dels om att informationsanskaffning via Internet, men också om 
kunskapshöjning via affärskontakter. Den här svarande tjänstemannen 
skriver att: 

Kompetensutveckling i form av kurs har jag ej deltagit i, men i praktisk mening 
utvecklar jag min kompetens löpande genom att jag skaffar erforderlig 
information jag behöver via Internet samt affärskontakter. Jag jobbar som 
utvecklingsingenjör. 

I det här citatet avspeglas viktiga källor till kunskaps- och kompetenshöjning 
inom ramen för det dagliga jobbet.  Det här är en kompetensresurs som 
arbetsgivare behöver bli bättre på att synliggöra och ta tillvara på ett strategiskt 
sätt. I det ingår, som exempel, att öronmärka tid för att arbeta med icke 
formellt och informellt lärande som en integrerad del i 
kompetensförsörjningsstrategin.  

Att satsa tid för kompetensutveckling är positivt för företagen och 
organisationerna. Henrik Kock skriver att: 

… de företag som använt mer tid för sin analys av kompetensutvecklingsbehov 
också finns i den grupp som redovisar högst effekter av kompetensutveckling. 
Det finns med andra ord starkt stöd för att tillräckligt med tid anslås till både 
analys av kompetensutvecklingsbehov och för genomförande av 
kompetensutveckling. Givet att kompetensutveckling bidrar till utveckling av 
verksamheten så pekar det här resultatet på att det inte finns något 
motsatsförhållande mellan att använda tid till produktion och att använda tid 
för utveckling. 10 

Det är också viktigt att lyfta fram betydelsen av strategi, eller snarare att en 
fjärdedel av de svarande tjänstemännen uppger att avsaknad av strategi är en 
orsak till utebliven kompetensutveckling.  

 

 

 

 
10 Kock (2010: 187) 

Unionen vill att arbetsgivare ska arbeta strategiskt och systematiskt 
med arbetsplatsnära kompetensutveckling! 
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Ett annat perspektiv att undersöka är hur motiverade tjänstemännen är att 
kompetensutveckla sig. Unionen frågade de svarande om det. 

Tjänstemäns motivation att kompetensutveckla sig 
 

 
Bild 4: Åtta av tio tjänstemän är mycket eller ganska motiverade att kompetensutveckla 
sig 

Det är glädjande att så många som åtta av tio tjänstemän känner sig 
motiverade att kompetensutveckla sig. Utöver att känna en hög motivation tar 
också tjänstemännen ett stort ansvar för sin kompetensutveckling.  

 

 
Bild 5: Sju av tio tjänstemän lägger störst ansvar för sin kompetensutveckling på sig själva 
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Resultaten visar att sju av tio av de svarande tjänstemännen anser att de själva 
har ansvaret för sin kompetensutveckling. Drygt hälften svarar att den 
närmaste chefen har ansvar, medan endast en fjärdedel anser att företagets 
ledning har ansvar.  

 

 
 

Planering för kompetens 
För att säkerställa kompetensförsörjningen i företag och organisationer är det 
väsentligt att arbetsgivaren har en övergripande plan för hur verksamhetens 
behov av kompetens ska täckas. I den här undersökningen frågade Unionen 
tjänstemännen hur det ser ut med det. 

 

 
Bild 6: Sex av tio tjänstemän instämmer i påståendet att deras arbetsgivare har en 
övergripande plan för att säkra den kompetens som företaget behöver. 

Kopplat till kompetensbehovet som följer av den strukturomvandling 
samhället genomgår, är det problematiskt att det saknas övergripande 
kompetensförsörjningsplaner i en del företag och organisationer.  

Om arbetsgivare inte vet vilket kompetensbehov verksamheten har i nutid och 
framtid, och gör en strategisk övergripande kompetensförsörjningsplan 
utifrån det, är risken överhängande att verksamhetens kompetensbehov täcks 
genom brandsläckningar.  

Privata tjänstemän är motiverade att kompetensutveckla sig, och de 
tar stort eget ansvar. 



12 

Oavsett vad anledningen är att vissa företag saknar en 
kompetensförsörjningsplan, så är det inte hållbart. Alla verksamheter, från 
företag med en anställd till multinationella mycket stora företag måste veta 
vilken kompetens som behövs för att verksamheten ska leva vidare och 
utvecklas.  

Utan en övergripande planering blir det också svårt för tjänstemännen och 
deras närmaste chef att ta fram individuella utvecklingsplaner. Hur ska man 
kunna koppla individuella kompetensbehov till verksamhetens övergripande 
behov, om dessa inte är identifierade och beskrivna?  

Det är viktigt att varje tjänsteman utformar en individuell 
kompetensutvecklingsplan, tillsammans med sin närmaste chef.  Utformandet 
av sådana planer är väsentligt för att strategiskt kompetensförsörjningsarbete 
ska fungera i praktiken. Trots att detta är en nödvändig del av strategiskt 
kompetensförsörjningsarbete är det färre än hälften av de svarande 
tjänstemännen som uppger att de har en sådan plan.  

 

 
Bild 7: Endast 43 procent av tjänstemännen har gjort en plan för sin kompetensutveckling, 
til lsammans med sin chef de senaste tolv månaderna.  

Resultaten visar att det finns stor förbättringspotential i det svenska privata 
arbetslivet, när det gäller planering för uppfyllnad av kompetensbehov.  

Kompetensutveckling är ett brett begrepp, som kan genomföras i många olika 
former. i enkäten för den här undersökningen definierades det så här:  

Med kompetensutveckling avser vi insatser i syfte att ge kompetens att utföra 
befintliga arbetsuppgifter eller nya arbetsuppgifter. Ny kunskap blir kompetens 
när den omsätts till konkret handling. Kompetensutveckling kan vara en kurs 
eller utbildning, men också aktiviteter i det dagliga arbetet. Exempelvis 
arbetsrotation (prova nya arbetsuppgifter) eller kompetensutbyte mellan 
kollegor, chef eller andra avdelningar.   
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Unionen frågade tjänstemännen som svarade att de har genomfört 
kompetensutveckling, vilka typer av insatser de genomfört. 

 

  
Bild 8: Resultaten visar att de tjänstemän som genomförde kompetensutveckling gjorde 
detta genom olika typer av insatser. 

Kurser hos arbetsgivaren är vanligast förekommande, men även självstudier 
och kurser online är tämligen vanligt. En typ av insats där det finns stor 
förbättringspotential är kompetensutveckling genom arbetsrotation. Endast 
en av tio tjänstemän uppger att de kompetensutvecklar sig genom den 
insatsformen. Arbetsrotation har vinsten att tjänstemännen som grupp får en 
bredare och verksamhetsförankrad kompetens. Det medför en säkrare 
bemanning i verksamheten eftersom det ökar tjänstemännens förmåga att 
täcka upp för varandra vid behov.  

Det är självklart att både tjänstemän och arbetsgivare vill att genomförda 
insatser ska få positiva konkreta effekter, för den enskilde och för 
verksamheten. I diagrammet nedan framgår hur tjänstemännen bedömer 
effekterna av sina genomförda kompetensutvecklingsinsatser. 
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Bild 9: Åtta av tio tjänstemän uppger att deras genomförda kompetensutveckling gav dem 
nya verktyg i arbetet.  

Resultatet indikerar att tjänstemännen generellt sett upplever att deras 
genomförda kompetensutveckling har haft olika positiva effekter. Den högsta 
andelen som instämmer har påståendet att insatserna gav nya verktyg i arbetet 
(83 procent), medan den minsta andelen (63 procent) svarar att det bidrog 
positivt till företagets lönsamhet. En förklaring skulle kunna vara att det 
handlar om upplevelser och kunskap. Om man får nya redskap i sitt arbete 
blir det direkt nytta, som den enskilda kan erfara i sin vardag på jobbet. När 
det gäller frågan om insatserna bidrog positivt till företagets lönsamhet kan 
det kanske vara svårare för den enskilde tjänstemannen att bedöma detta.  

Det är värdefullt att tjänstemännen upplever positiva effekter av sin 
genomförda kompetensutveckling, men det räcker inte. Ny kompetens måste 
också tas tillvara av arbetsgivare. I undersökningen frågade Unionen de 
svarande tjänstemännen hur de ser på detta. 

 

Bild 10: Sju av tio tjänstemän (71 procent) instämmer i att arbetsgivaren tar vara på den 
nya kompetensen när de genomfört kompetensutveckling 
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Resultaten hintar om att det finns sammanhang i det privata arbetslivet där ny 
kompetens inte fullt ut tas tillvara av arbetsgivare, så att det kommer 
verksamheterna och tjänstemännen till nytta. I de sammanhangen kan 
arbetsgivare och tjänstemän ha satsat tid, pengar och energi på 
kompetensutvecklingsinsatser vars effekter rinner ut i sanden. Strategisk 
planering och ett systematiskt arbetssätt, som är en integrerad del i all övrig 
verksamhet, är en nyckel för att undvika detta.  

Efter denna generella redogörelse är det dags att redovisa resultat ur några 
olika perspektiv, närmare bestämt bransch, kön, utbildningsnivå och ålder. 

 

Resultat – fokus bransch 

 
Bild 11: Det varierar mellan branscher hur stor andel av tjänstemännen som svarar att de 
har genomfört kompetensutveckling. 11 

 

 
11 Endast branscher med 99 svarande tjänstemän el ler f ler f inns med i redogörelsen. 
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Handelsbranschen sticker ut som den bransch där minst andel tjänstemän 
svarar att de har genomfört kompetensutveckling de senaste tolv månaderna. 
Endast 47 procent av de svarande inom handeln har genomfört 
kompetensutveckling, vilket är en signifikant mindre andel än på totalen för 
alla branscher (59 procent). Det är anmärkningsvärt eftersom 
handelsbranschen för närvarande är turbulent ur ett kompetensperspektiv. 
Det handlar om en pågående omställning till den ökande digitaliserade 
handeln. Ett flertal svenska handelsföretag har genomfört uppsägningar av 
anställda. Kopplat till de pågående omställningarna inom handeln är det inte 
acceptabelt att branschen inte ens når upp till genomsnittet för 
kompetensutvecklande insatser.  

Även inom branschen IT och Telekom är det en signifikant mindre andel 
tjänstemän som genomför kompetensutveckling, jämfört med totalen. I den 
här branschen svarar 54 procent att de har genomfört kompetensutveckling. 
IT och Telekom är en bransch där förändringar går fort, och kompetensen 
måste utvecklas kontinuerligt. Ändå är det bara drygt hälften av 
tjänstemännen som genomförde kompetensutveckling de senaste tolv 
månaderna.  

 

 
 

65 procent av de svarande tjänstemännen inom Bygg och Fastighet svarar att 
de genomfört kompetensutveckling de senaste tolv månaderna. 12 Konsult och 
Finans sticker ut på ett positivt sätt. 69 procent av de svarande tjänstemännen 
i den här branschen uppger att de har genomfört kompetensutveckling de 
senaste tolv månaderna. 13  

Unionen frågade tjänstemännen om de instämmer i att deras arbetsgivare har 
en övergripande plan för att säkra upp att medarbetarna har den kompetens 
som företaget behöver.  

 

 
12 Ski l lnaden gentemot totalen är inte signifikant.  
13 Ski l lnaden gentemot totalen är signifikant 

Det är dags för arbetsgivare och arbetsgivares företrädare i 
allmänhet, men inom Handelsbranschen och inom IT och 
Telekom i synnerhet, att ta krafttag med kompetensutvecklande 
insatser av anställda tjänstemän! 
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Bild 12: Bland de svarande inom branscherna IT och Telekom samt Service och Tjänster 
svarar 54 procent att deras arbetsgivare har en övergripande plan för att medarbetarna 
ska ha den kompetens som företaget behöver. 

Det finns endast ett resultat som signifikant avviker från totalen. Det är inom 
Konsult och Finans där en signifikant större andel (70 procent) än på totalen 
(58 procent) uppger att deras arbetsgivare har en övergripande plan för att 
säkra att det finns den kompetens som verksamheten behöver. Övriga 
branscher varierar mellan 54 procent (IT och Telekom samt Service och 
Tjänster) och 64 procent (Bygg och Fastighet). 

 

 
 

I det arbetsplatsnära strategiska arbetet är det viktigt att den övergripande 
kompetensförsörjningsplanen plockas ned och utgör underlag för individuella 
utvecklingsplaner. Ur ett branschperspektiv visar resultatet att det finns stor 
förbättringspotential i det här sammanhanget.  

 

Konsult och Finansbranschen tycks ha kommit längre än 
genomsnittet med den strategiska planeringen av de inkluderade 
branscherna, men det finns förbättringspotential i alla de nämnda 
branscherna. 
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Bild 13: Som mest är det drygt hälften av tjänstemännen som har gjort en plan för sin 
kompetensutveckling ti l lsammans med sin chef  

Inom branschen Konsult och Finans är det en signifikant större andel 
tjänstemän som har genomfört kompetensutveckling, jämfört med totalen. 
Det är dock, trots det, många svarande (43 procent) även i den här branschen 
som inte har en sådan plan.  

När det gäller individuell planering för kompetensutveckling utmärker sig 
handelsbranschen på ett negativt sätt, genom att en signifikant mindre andel 
tjänstemän (29 procent) än på totalen (43 procent) har gjort en plan för sin 
kompetensutveckling tillsammans med sin chef. Att endast tre av tio 
tjänstemän inom handeln har gjort en plan för sin kompetensutveckling 
tillsammans med sin chef är näst intill alarmerande i en tid av intensiv 
branschrelaterad strukturomvandling. 

Inom IT och Telekom har fyra av tio (39 procent) tjänstemän gjort en plan för 
sin kompetensutveckling tillsammans med sin närmaste chef. 14  

Inom Industri och Teknik har cirka hälften av tjänstemännen (48 procent) 
gjort en sådan plan. 15 

Sammantaget visar resultaten att det finns brister i arbetet med att utveckla 
individuella kompetensutvecklingsplaner i samtliga redovisade branscher. 

 

 

 

 
14 Ingen signifikant ski l lnad jämfört med totalen. 
15 Ski l lnaden gentemot totalen är signifikant. 

Arbete med att utveckla individuella kompetensutvecklingsplaner för 
tjänstemännen måste förbättras!  
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Resultat – fokus kön 
Unionen har också undersökt hur kompetensutvecklingen ser ut för kvinnor 
respektive män. 

 

 
Bild 14: Samma andel kvinnor som män har genomfört kompetensutveckling de senaste 
tolv månaderna. 

Resultaten visar att det inte finns några skillnader vad gäller andelen kvinnor 
och män som har genomfört kompetensutveckling. 

 

 
Bild 15: Samma andel kvinnor som män utformade en plan för sin kompetensutveckling 
til lsammans med sin chef de senaste tolv månaderna. 
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När det gäller om tjänstemannen har gjort en plan för sin 
kompetensutveckling tillsammans med sin chef speglar resultaten 
jämställdhet. 

 

 
Bild 16: Resultaten visar inga signifikanta skillnader vad gäller i vilken grad kvinnor och 
män genomför sina planerade kompetensutvecklingsinsatser 

När det finns en individuell plan för kompetensutveckling genomförs den i 
liknande omfattning av kvinnor och män. 

Sett ur perspektiven planering och konkret genomförande hintar resultaten 
om jämställdhet mellan män och kvinnor. Det är positivt. Dock framkommer 
signifikanta skillnader när det gäller hur kvinnor och män uppfattar att deras 
arbetsgivare vill satsa på deras kompetensutveckling.  

 

 
Bild 17: Det finns skillnader i hur kvinnor och män uppfattar att arbetsgivaren vill satsa på 
deras kompetensutveckling. 
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Av tjänstemän som inte har genomfört någon kompetensutveckling de senaste 
tolv månaderna uppger 17 procent av kvinnorna arbetsgivares ovilja att satsa 
på deras kompetensutveckling som en orsak. För män är andelen som svarar 
detta 8 procent. 16 

Det kan finnas olika orsaker till de här skillnaderna. Faktorer som typ av tjänst, 
tidigare utbildning, ålder med mera kan vara influerande. Det kan också 
handla om traditionella kulturella föreställningar om kvinnor versus män, 
eller om vilka förväntningar tjänstemännen själva har på förutsättningar och 
satsningar för kompetensutveckling. Det vore vanskligt att utifrån det här 
materialet föreslå en enskild förmodad orsak. Förmodligen handlar det om 
påverkan av olika faktorer. Oavsett vilka de samspelande orsakerna är så är 
konsekvensen att fler kvinnor än män uppger att de inte har 
kompetensutvecklat sig därför att deras arbetsgivare inte vill satsa på deras 
kompetensutveckling. 

 

 
Bild 18: Motivationen att kompetensutveckla sig är hög hos både kvinnor och män, men 
något större hos kvinnor 

48 procent av de svarande kvinnorna uppger att de är mycket motiverade att 
genomföra kompetensutveckling. Bland de svarande männen är siffran 37 
procent. Andelen män som känner sig ganska motiverade att 
kompetensutveckla sig är 39 procent, medan motsvarande siffra för kvinnor 
är 33 procent. 

 

 

 

 

 
16 Ski l lnaden är signifikant 
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Ur Novus rapport, fördjupning kön 
Kvinnor är mer motiverade att genomföra någon form av 
kompetensutveckling. De upplever också ett större behov av vägledning och 
information. 

 
Kvinnor Män 
Kvinnor svarar i högre grad att deras arbetsgivare 
inte vill satsa på deras kompetensutveckling. 

Män svarar i högre grad att de inte genomfört 
någon kompetensutveckling på grund av brist på 
tid, och för att de inte vet vilken 
kompetensutveckling de behöver. 
 

Kvinnor uppger i högre grad att de är motiverade 
att genomföra någon form av kompetens-
utveckling. 

Män svarar i högre grad att de är omotiverade i 
att genomföra någon form av 
kompetensutveckling. 
 

Kvinnor svarar i högre grad att de anser att 
ansvaret för att de ska få kompetensutveckling 
ligger på deras närmaste chef. 
 

Män uppger i högre grad att de genomfört 
kompetensutveckling som självstudier. 

Kvinnor svarar i högre grad att de uppskattar att 
de totalt fått mer än 14 dagars 
kompetensutveckling under de senaste 12 
månaderna.  
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Resultat – fokus tidigare 
utbildningsnivå 

 
Bild 19: Tidigare utbildningsnivå har betydelse för om kompetensutveckling genomförs 

Av de svarande tjänstemännen med gymnasial utbildning genomförde 53 
procent kompetensutveckling de senaste tolv månaderna. Bland de svarande 
tjänstemännen med tre års eftergymnasial utbildning eller mer gjorde 65 
procent detta.  

 

 
Bild 20: Inga signifikanta skillnader i individuell utvecklingsplanering 
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Utformandet av en individuell plan för kompetensutveckling sker i liknande 
omfattning, oavsett tjänstemännens tidigare utbildningsnivå. Det finns inte 
heller skillnader i andel tjänstemän som uppger att de genomför planen.  

 

 
Bild 21: Omkring fyra av tio tjänstemän genomför planen i sin helhet, oavsett 
utbildningsbakgrund 

Resultaten indikerar att tidigare utbildningsnivå inte påverkar i vilken 
omfattning den individuella kompetensutvecklingsplanen genomförs.  

Novus rapport, fördjupning tidigare utbildningsnivå 
Ju högre utbildningsnivå ju högre andel uppger att de genomfört någon form 
av kompetensutveckling. 
 

Gymnasial utbildning Eftergymnasial utbildning, 
kortare än tre år 

Eftergymnasial utbildning, 
tre år eller längre 

Har i högre grad inte 
genomgått någon 
kompetensutveckling under de 
senaste 12 månaderna 
 

Har i högre grad inte 
genomgått någon 
kompetensutveckling under de 
senaste 12 månaderna. 

Har i högre grad genomfört 
någon form av 
kompetensutveckling under de 
senaste 12 månaderna. 

De som inte genomfört någon 
kompetensutveckling svarar i 
högre grad att de beror på att 
de inte vet vilken 
kompetensutveckling som de 
behöver. 
 

De som inte genomfört någon 
kompetensutveckling svarar i 
högre grad att det beror på att 
deras arbetsgivare inte vill 
satsa på dem. 

De svarar i högre grad att de är 
motiverade till att genomföra 
någon form av 
kompetensutveckling. 

De tror i lägre grad att det är 
troligt att de behöver öka sin 
kompetens på egen hand. 
 

 De anser i högre grad att de 
själva har ansvaret för sin 
kompetensutveckling. 

  De tror i högre grad att de är 
troligt att de kommer behöva 
öka sin kompetens på egen 
hand. 
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Resultat – fokus ålder 

 
Bild 22: Ålder påverkar om kompetensutveckling genomförs eller inte. 

79 procent av de svarande tjänstemännen i åldersgruppen 18-29 år 
genomförde kompetensutveckling under de senaste tolv månaderna, medan 
siffran för de svarande tjänstemän i åldersgruppen 50-64 år är 54 procent. 
Jämfört med totalen är det en större andel i den yngre kategorin som har 
genomfört kompetensutveckling, medan en mindre andel i den äldre 
kategorin har gjort detta. 17 

Resultaten visar att det finns ett samband mellan ålder och andel tjänstemän 
som har genomfört kompetensutveckling de senaste tolv månaderna. En trolig 
orsak är att det påverkas av kulturella föreställningar där ålder är en faktor. Ett 
öppet svar från en av de svarande tjänstemännen illustrerar det. Personen 
skriver att: 

Jag är 67+ och får jobba så länge jag vill. Ibland får jag frågor, typ ”Du vet väl 
hur man sorterar i Excel”. Det lärde jag mig av grundaren av [namn på företag] 
i början på 80-talet, men det säger jag inte. De menar bara väl och jämför 
kanske med sina mammor. 

Det är mycket viktigt att arbetsgivare och tjänstemän arbetar med kulturen i 
de företagen och organisationerna. Om kulturella föreställningar tillåts 
påverka praktiken finns det risk att kompetensutveckling i verksamheterna 
blir ojämlik. 

 

 

 
17 Samtliga ski l lnader är signifikanta 
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Bild 23: 58 procent av tjänstemännen i åldersgruppen 18-29 år har gjort en plan för sin 
kompetensutveckling ti l lsammans med sin chef 

Av de svarande i åldersgruppen 18-29 år svarar 58 procent att de gjort en plan 
för sin kompetensutveckling tillsammans med sin chef. Andelen som svarar 
detta av de svarande i åldersgruppen 50-64 år är 41 procent.  

Jämfört med totalen är skillnaderna i åldersgruppen 18-29 år stora och 
signifikanta (total 43 procent, åldersgruppen 58 procent).  

Resultaten tyder på att tjänstemännens ålder påverkar om de utformar en plan 
för sin kompetensutveckling tillsammans med sin chef, eller inte. 

För de tjänstemän som har gjort en plan för sin kompetensutveckling 
tillsammans med sin chef, påverkar inte ålder genomförandet. 

 

 
Bild 24: När en plan för individuell kompetensutveckling har utformats har ålder ingen 
betydelse för genomförandet. 
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Kanske kan man, med viss försiktighet, tolka resultaten som att möjligheten 
är större för yngre tjänstemän än för äldre att inkluderas i den 
verksamhetsövergripande strategin, där det finns en sådan. Det gäller bara 
under förutsättningen att det finns en tydlig koppling mellan den individuella 
kompetensutvecklingsplanen och den verksamhetsövergripande 
kompetensförsörjningsplanen.  

 

Sammanfattning, diskussion och 
slutsatser 
Resultat – generellt 

• Fyra av tio tjänstemän (41 procent) i privat sektor genomförde ingen 
kompetensutveckling de senaste tolv månaderna. 

• Brist på tid är den vanligast förekommande orsaken till att 
kompetensutveckling inte genomförs. Avsaknaden av strategi är den 
näst vanligaste anledningen. 

• Åtta av tio (78 procent) av tjänstemännen är motiverade att 
kompetensutveckla sig. 

• Sju av tio tjänstemän (71 procent) anser att de själva har ansvar för sin 
kompetensutveckling. Drygt hälften (53 procent) anser att deras 
närmaste chef har sådant ansvar, medan endast 23 procent anser att 
företagets ledning har ansvar för detta. 

• Sex av tio tjänstemän (58 procent) instämmer i påståendet att deras 
arbetsgivare har en övergripande plan för att säkra den kompetens som 
företaget behöver. 

• Drygt fyra av tio (43 procent) av tjänstemännen har gjort en plan för 
sin kompetensutveckling, tillsammans med sin chef. 

• Kurser hos arbetsgivaren är den vanligast förekommande 
kompetensutvecklingsformen bland de svarande tjänstemännen. 

• Sju av tio tjänstemän (71 procent) instämmer i att arbetsgivaren tar 
vara på den nya kompetensen när de genomfört kompetensutveckling. 

• En av tio tjänstemän (11 procent) instämmer inte alls eller endast i låg 
grad i att arbetsgivaren tar vara på ny kompetens efter genomförd 
kompetensutveckling. 
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Resultat – fokus bransch 

• Det varierar mellan branscher hur stor andel av tjänstemännen som 
svarar att de har genomfört kompetensutveckling. 

• Endast 47 procent av tjänstemännen inom handeln har genomfört 
kompetensutveckling de senaste tolv månaderna. 

• Störst andel tjänstemän som har genomfört kompetensutveckling, 
jämfört med totalen, finns inom Konsult och Finans (69 procent). 

• 70 procent av de svarande tjänstemännen inom Konsult och Finans 
svarar att deras arbetsgivare har en övergripande plan för att säkra upp 
att medarbetarna har den kompetens som företaget behöver.  

• 54 procent av de svarande tjänstemännen inom IT och Telekom samt 
inom Service och Tjänster uppger att deras arbetsgivare har en 
övergripande plan för att säkra upp att medarbetarna har den 
kompetens som företaget behöver.  

• Endast tre av tio av de svarande tjänstemännen (29 procent) inom 
handeln har gjort en individuell kompetensutvecklingsplan 
tillsammans med sin chef. 

Resultat – fokus kön 

• Samma andel kvinnor som män har genomfört kompetensutveckling 
de senaste tolv månaderna. 

• Samma andel kvinnor som män har utformat en plan för sin 
kompetensutveckling tillsammans med sin chef, och planen 
genomfördes i samma omfattning av kvinnor och män. 

• Av tjänstemän som inte har genomfört någon kompetensutveckling de 
senaste tolv månaderna uppger 17 procent av de svarande kvinnorna 
arbetsgivares ovilja att satsa på deras kompetensutveckling som en 
orsak. För män är andelen som svarar detta 8 procent. Skillnaden är 
signifikant. 

• En något större andel kvinnor än män är motiverade att genomföra 
kompetensutveckling (kvinnor 81 procent, män 76 procent). 

Resultat – fokus tidigare utbildning 

• Ju högre utbildningsnivå desto högre andel uppger att de genomfört 
någon form av kompetensutveckling. 

• 53 procent av de svarande tjänstemännen med gymnasial utbildning 
genomförde kompetensutveckling de senaste tolv månaderna. 

• 65 procent av de svarande tjänstemännen med eftergymnasial 
utbildning på tre år eller mer genomförde kompetensutveckling de 
senaste tolv månaderna. 

• Utformandet av en individuell plan för kompetensutveckling sker i 
liknande omfattning, oavsett tjänstemännens tidigare utbildningsnivå.  

• När en individuell plan hade tagits fram genomfördes den i samma 
omfattning, oavsett tidigare utbildningsnivå. 
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Resultat – fokus ålder 

• 79 procent av de svarande tjänstemännen i åldersgruppen 18-29 år 
genomförde kompetensutveckling de senaste tolv månaderna. 

• 54 procent av de svarande tjänstemännen i ålderskategorin 50-64 år 
genomförde kompetensutveckling de senaste tolv månaderna. 

• 58 procent av de svarande tjänstemännen i åldersgruppen 18-29 år har 
gjort en plan för sin kompetensutveckling tillsammans med sin chef. 

• 41 procent av de svarande tjänstemännen i åldersgruppen 50-64 år har 
gjort en plan för sin kompetensutveckling tillsammans med sin chef. 

• När en individuell kompetensutveckling utformades hade ålder ingen 
betydelse för genomförandet. 

Diskussion  
Det råder koncensus hos arbetsmarknadens parter att det svenska arbetslivet 
har stora problem att skapa tillgång till de kompetenser som behövs för att 
företag och organisationer ska kunna vara fortsatt konkurrenskraftiga, i 
synnerhet med koppling till den pågående strukturomvandlingen. Därför är 
det anmärkningsvärt att satsningar på kompetensutveckling av anställda 
tjänstemän inte ökar, trots att kompetensbehovet blir allt större, och allt mer 
dynamiskt. Eftersom arbetsgivarna larmar om kompetensbrist borde 
praktiken i företag och organisationer präglas av ett ökat intresse från 
arbetsgivares sida att kompetensutveckla befintlig personal. 18 

Det har också framkommit att ålder är en betydelsebärande faktor för vilka 
som får tillgång till kompetensutvecklande insatser på jobbet. Det är 
motsägelsefullt med tanke på politiska drivkrafter om att höja 
pensionsåldern. 19 Ska vi kunna arbeta längre upp i arbetslivet, måste rätt 
förutsättningar skapas för att det ska kunna realiseras i praktiken. 

 

 
 

 

 
18 Även i Unionens undersökning 2017, som genomfördes av Novus, svarade 59 procent av 
tjänstemännen att de hade genomfört kompetensutveckling. 40 procent svarade att de inte gjort det.  
19 https://riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/betankande/en-riktalder-for-hojda-pensioner-och-
foljsamhet_H701SfU5  

Utveckling av anställda tjänstemäns kompetens är en outnyttjad 
kompetensresurs. Arbetsgivare, ta vara på den! 

https://riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/betankande/en-riktalder-for-hojda-pensioner-och-foljsamhet_H701SfU5
https://riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/betankande/en-riktalder-for-hojda-pensioner-och-foljsamhet_H701SfU5
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Resultaten i den här undersökningen har visat att brist på tid är det vanligaste 
hindret för tjänstemän att genomföra kompetensutveckling. Ändå är det lika 
viktigt att satsa tid på att kompetensutveckla tjänstemän, och på strategiska 
insatser för att klara kompetensförsörjningen för verksamheten som helhet, 
som det är att lägga tid på produktion. Anledningen till det är enkel. Utan 
tillgång till rätt kompetens kommer det förr eller senare bli svårt att producera 
varor eller tjänster. Om det sker tappar företagen och organisationerna 
intäkter och konkurrenskraft.  

 

 
 

Sammantaget finns det stor förbättringspotential när det gäller 
verksamhetsnära kompetensutvecklingsarbete i det svenska privata 
arbetslivet. Förutsättningarna är goda, men för att förbättringar ska bli 
verklighet måste arbetsgivare bli bättre på att arbeta med planering för 
kompetens, genom att prioritera strategiskt och systematiskt 
kompetensutvecklingsarbete på arbetsplatserna. Kunskap om hur det kan 
förverkligas i praktiken finns. 

Slutsatser 
Utveckling av tjänstemäns kompetens är en förbisedd resurs.  

Arbetsgivare måste bli bättre på att ta vara på den potentiella 
kompetensresursen utveckling av anställda tjänstemän utgör. 

Undersökningens resultat visar att arbetsgivare behöver ta krafttag när det 
gäller planering för kompetens. Det är inte rimligt att färre än hälften av 
tjänstemännen hade gjort en plan för sin kompetensutveckling tillsammans 
med sin chef de senaste tolv månaderna. Sådan planering är en central del i 
systematiskt kompetensutvecklings- och kompetensförsörjningsarbete i 
företag och organisationer. 

Arbetsgivare måste ta väsentligt större ansvar för, och säkerställa, att 
planering för kompetensutveckling och kompetensförsörjning sker i företag 
och organisationer. 

Kunskap om hur strategi och systematik för kompetensförsörjning kan 
realiseras i praktiken i företag och organisationer finns.  

Arbetsgivare behöver bli bättre på att använda den befintliga kunskapen, 
och på att göra praktik av den i de specifika sammanhangen. 

Majoriteten av tjänstemännen är motiverade att kompetensutveckla sig. De 
tar också stort eget ansvar, men de måste få rätt förutsättningar för att det ska 
fungera i praktiken.  

Det finns inget motsatsförhållande mellan att använda tid till 
produktion och att använda tid för utveckling (Kock 2010: 187). 
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Arbetsgivare behöver skapa förutsättningar som tar vara på 
tjänstemännens motivation och ansvarstagande. 

Arbetsgivare behöver vara uppmärksamma på att samtliga anställda 
tjänstemän inkluderas i det strategiska kompetensutvecklingsarbetet.  

Ojämlik tillgång till kompetensutveckling, beroende på exempelvis 
tjänstemännens ålder, får inte förekomma. 

Det finns en paradoxal motsättning mellan samhällets förväntningar på att 
tjänstemän ska arbeta allt längre upp i ålder, och det faktum att 
kompetensutveckling minskar successivt med ökande ålder. Tillgång till 
livslång kompetensutveckling är en förutsättning för ett hållbart arbetsliv.  

Arbetsgivare har ansvar för att alla anställda tjänstemän inkluderas i det 
kontinuerliga verksamhetsnära lärandet på arbetsplatsen. 

Politiken måste stötta arbetsgivare 
Som har framgått så anser Unionen att arbetsgivare behöver ta väsentligt 
större ansvar för att kompetensutveckla anställda tjänstemän än vad som görs 
idag. Det är dock viktigt att arbetsgivarna får stöd av staten i det arbetet. 

Unionen anser: 

• Att skattelättnader ska ges till arbetsgivare som satsar på 
kompetensutveckling för medarbetare. 
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I DEN HÄR RAPPORTEN presenteras resultaten i Unionens undersökning (2019) om 
kompetensutveckling i arbetslivet. Det framgår att det behövs förbättringar i kontinuerligt, 
strategiskt och systematiskt kompetensutvecklingsarbete i företag och organisationer. 
Beprövad kunskap om hur detta kan göras finns.
Kompetensutveckling måste vara jämlik, och inriktad på livslångt lärande i praktiken. Det 
finns en paradoxal motsättning mellan att tjänstemän förväntas arbeta längre upp i ålder 
samtidigt som satsningar på kompetensutveckling minskar ju ”äldre” vid blir, det vill säga 
redan från 40-50 års ålder.
Behovet av kompetens är partsgemensamt, och präglas av koncensus. Därför finns det 
goda förutsättningar att utveckla strategiskt och systematiskt kompetensutvecklings-
arbete genom lokal partsgemensam samverkan i företag och organisationer.
Det är dags att gå från prat till praktik!
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