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Sammanfattning 

Organisationer spenderar ofta stora summor på personalutbildning varje år. Överföringen av 

nya kompetenser från utbildning till dagligt arbete är något som ofta tas för givet men som i 

realiteten kan vara en problematisk process. Detta eftersom överföring från utbildning till 

dagligt arbete ofta misslyckas. Forskning visar att en orsak till detta kan vara att organisationer 

inte utvärderar sina utbildningar. Investeringar i arbetsplatslärande leder således inte alltid till 

läranderesultat och anställda får inte alltid ny kompetens från utbildningsinsatser. Syftet med 

denna studie var att bidra med kunskap om i vilken utsträckning medarbetare upplever att 

utbildningsinsatser leder till kompetensutveckling och lärande samt i vilken mån de upplever 

att utbildningsinsatser utvärderas av ansvariga i organisationen. Forskningsfrågorna i studien 

var: I vilken utsträckning upplever medarbetare att utbildningsinsatser leder till nya 

kompetenser och lärande i arbetet? I vilken mån upplever medarbetare att de får användning 

av nyvunnen kompetens i det dagliga arbetet som de fått via utbildningsinsatser? och I vilken 

utsträckning upplever medarbetare att ansvariga i organisationen utvärderar 

utbildningsinsatser? Studien utgår från ett sociokulturellt perspektiv på lärande, med 

utgångspunkt i ett begreppsramverk innefattande begreppen kompetens, kompetensutveckling, 

utvärdering, informellt lärande och formellt lärande. De flesta av begreppen utgår från Per-

Erik Ellström och Henrik Kocks begreppsförklaringar. Insamlade data från en webbenkät, där 

43 medarbetare som genomgått minst en utbildning under det senaste året deltog, visade att 

respondenterna i hög utsträckning erhöll nya kompetenser och lärande i förhållande till deras 

yrkesroller efter deltagande i utbildningar. Resultaten visade också att en majoritet av 

respondenterna upplevde att nya kompetenser från utbildningar kom till användning i det 

dagliga arbetet. Gällande utvärdering av utbildningar, visade resultaten att de flesta 

respondenterna upplevde att ansvariga i organisationen genomförde någon form av 

utvärdering. Resultaten visade samtidigt att medarbetarna upplevde att synpunkter från 

utvärderingar ofta inte följdes upp. Sammantaget kan detta tolkas som att medarbetare i hög 

utsträckning upplevde att utbildningsinsatser lett till kompetensutveckling och lärande samt att 

utbildningsinsatser i hög grad utvärderats av ansvariga i organisationen men att synpunkterna 

från utvärderingarna endast i viss mån följdes upp. 

 

Nyckelord: Kompetens, kompetensutveckling, utbildning, utvärdering, formellt lärande 
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Abstract 

Organizations often spend a lot of money on training programs every year. The transfer of new 

competences from training to daily work is often taken for granted. However, this is a 

problematic process, since the transfer of training is often unsuccessful, and research shows 

that a possible cause is that organizations don’t evaluate their training programs. Therefore, 

investment in workplace learning doesn’t always lead to learning outcomes and employees 

don’t always get new competences from training programs. This study aimed to bring 

knowledge about to what extent employees’ perceive that investment in training programs 

leads to competence development and learning outcomes and to what extent they perceive that 

the training programs are evaluated by people in charge of the organization. The issues 

discussed were: To what extent do employees’ perceive that investment in training programs 

lead to new competences and learning outcomes related to their work? To what degree do 

employees’ perceive that new competences from training programs comes to use in their daily 

work? To what extent do employees’ perceive that training programs are evaluated by people 

in charge of the organization? The study is viewed through a sociocultural perspective on 

learning, through our conceptual framework including competence, competence development, 

evaluation, informal learning and formal learning. Most of the concepts are derived from Per-

Erik Ellström and Henrik Kock. By collecting data from 43 employees’ through an online 

survey, the results showed that the respondents experienced high outcomes in new competences 

and learning, related to their professional roles, after participating in training programs. The 

results also showed that most of the respondents got use of the new competences from training 

programs in their daily work. About the evaluation of the training programs, results showed 

that most of the participants felt that those in charge of the organization did evaluate afterwards. 

The results also indicated that comments from evaluations of employees often weren’t followed 

up. Altogether, the results can be interpreted in this way: employees’ perceived that training 

programs to a large extent led to competence development and learning and that training 

programs to high extent got evaluated by those in charge of the organization, but that comments 

from evaluations only to some extent were followed up. 

 

Keywords: Competence, competence development, training, evaluation, formal learning  
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1 Inledning 

Kompetensutveckling av personal är vanligt förekommande och globaliseringens framfart 

indikerar att utbildningsbehovet kommer fortsätta öka för att organisationer ska kunna stärka 

sin produktivitet, hålla sig uppdaterade i tekniken och uppfylla personalens utvecklingsbehov 

(Martin, 2010). Årligen investeras stora belopp på kompetensutveckling av personal (Kock, 

2010). År 2015 organiserade nio av tio företag personalutbildningar i Sverige (SCB, 2018). 

Varje år satsar USA flera miljarder dollar på utbildningar i arbetslivet (Salas, Tannenbaum, 

Kraiger, & Smith-Jentsch, 2012). De organisationer som investerar i utbildning har ofta insett 

att det humana kapitalet är en viktig nyckel för att organisationen ska hålla sig 

konkurrenskraftig (Noe, Clarke & Klein, 2014; Hameed & Waheed, 2011). Formella 

lärandeinsatser är ofta designade med en förhoppning om att öka prestationen hos både individ 

och organisation (Burke & Hutchins, 2008; Aguinis & Kraiger, 2009). Det är inte bara 

individen och organisationen som vinner på kompetensutvecklingsinsatser, även landet vinner 

på att förse sina medborgare med utveckling för att upprätthålla konkurrenskraften gentemot 

andra länder (Salas et al., 2012). Att många positiva effekter uppnås via formella 

utbildningsinsatser på arbetsplatsen visar sig dels i organisationers intresse för utbildning och 

dels i forskningen (Kock & Ellström, 2011). 

 

Litteratur visar dock att det finns viss problematik med formella utbildningsinsatser. Martin 

(2010) menar exempelvis att studier pekar på att utbildningar ofta genomförs i tron om att de 

ska generera resultat. Flera studier visar dock att nyförvärvade kompetenser genom 

utbildningsinsatser ofta är svåra att överföra till det direkta arbetet (Grossman & Salas, 2011; 

Van den Bossche, Segers & Jansen, 2010). Redan år 1992 skrev Ellström att många studier 

visade att det som har för avsikt att läras ut i en utbildningssituation sällan anammas av 

deltagarna samt att det som lärs in inte alltid överförs till det dagliga arbetet. 

 

Lärande på arbetsplatsen sker inte enbart via formella utbildningsinsatser. Billett (2004) 

argumenterar exempelvis för att arbetsplatsen i sig är en viktig arena för lärande och Ellström 

(1992) menar att arbetsuppgifternas utformning utgör en grund för kompetensutveckling. Med 

tanke på de formella utbildningarnas problematik och det informella lärandets betydelse kan 

man fråga sig om organisationer bör sluta med formella kompetensutvecklingsinsatser. 
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Ellström (1992) hävdar motsatsen och argumenterar för att det informella lärandet förutsätter 

en integration med formella utbildningsinsatser. Forskning pekar alltså på att formell 

utbildning är en viktig del i en lärandeprocess och har relevans för individ, organisation och 

nation. Det tycks dock vara så att formella utbildningar sällan följs upp och att det som ingår i 

utbildningsinsatserna inte tas tillvara i det dagliga arbetet (Wallo, Kock & Lundqvist, 2019). 

 

Wallo et al. (2019) har nyligen publicerat en rapport om mätning och utvärdering av 

kompetensutveckling och lärande i organisationer. I denna uppmärksammas det begränsade 

antalet studier som gjorts inom området kring mätning av kompetensutvecklingsinsatser. Burke 

och Hutchins (2008) belyser avsaknaden av forskning på överföringen av nyvunnen kunskap 

från utbildning inom arbetslivet till dagligt arbete. I sökandet efter litteratur uppmärksammade 

även vi avsaknaden av studier inom området. Det tycks därför finnas en kunskapslucka 

angående hur utbrett fenomenet är i allmänhet och i Sverige i synnerhet. För att i någon mån 

fylla denna kunskapslucka i det pedagogiska forskningsfältet är vår studie av relevans. De 

studier som finns på området är till övervägande del av kvalitativ art och därför vill vi med 

denna studie lyfta in ett kvantitativt perspektiv. Då studien behandlar förändringsprocesser i 

form av kompetensutveckling och vuxnas lärande faller den inom ramarna för ämnet pedagogik 

(jfr. Uppsala universitet, u.å). 
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1.1 Syfte 

Syftet med studien är att bidra med kunskap om i vilken utsträckning medarbetare upplever att 

utbildningsinsatser leder till kompetensutveckling och lärande samt i vilken mån de upplever 

att utbildningsinsatser utvärderas av ansvariga i organisationen. 

 

1.2 Frågeställningar 

1. I vilken utsträckning upplever medarbetare att utbildningsinsatser leder till nya kompetenser 

och lärande i arbetet? 

2. I vilken mån upplever medarbetare att de får användning av nyvunnen kompetens i det 

dagliga arbetet som de fått via utbildningsinsatser? 

3. I vilken utsträckning upplever medarbetare att ansvariga i organisationen utvärderar 

utbildningsinsatser? 
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1.3 Disposition 

Inledningsvis presenteras den forskning vi funnit relevant i förhållande till studiens syfte och 

frågeställningar, vilket följs av en genomgång av studiens begreppsramverk. Därefter följer ett 

avsnitt som behandlar de metodval som gjorts. Vidare följer ett avsnitt som presenterar de 

resultat som genererats i studien för att sedan följas av en analys av dessa i nästkommande 

avsnitt. Avslutningsvis följer en diskussion innehållande avslutande reflektioner. 
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2 Tidigare forskning 

I avsnittet presenteras en litteraturöversikt av relevans för studiens syfte. Utvalda artiklar ger 

en överblick över området studien avser begränsa sig till samt lyfter studiens syfte. Initialt 

presenteras en genomgång av den litteratursökning som gjorts för att hitta aktuell litteratur för 

studien. Därefter sammanfattas relevant forskning tematiskt under rubrikerna överföring från 

utbildning till det dagliga arbetet, utvärdering av utbildning och formellt och informellt 

lärande på arbetsplatsen. Slutligen följer en resumé av avsnittet. 

 

2.1 Litteratursökning 

För att få en aktuell översikt över den forskning som tidigare gjorts inom området för vår studie 

har vi valt att begränsa tidsintervallet på litteraturen till år 2008–2019. Samtliga artiklar har 

valts ut med studiens syfte i fokus. Det har varit problematiskt att hitta studier som på ett precist 

sätt fångar in studiens fokusområde, vilket samtidigt bidragit till att vi insett studiens betydelse 

för forskningsområdet. 

 

Under litteratursökningsprocessen deltog vi dels i ett schemalagt tillfälle för övning i 

artikelsökning vid Uppsala universitet och dels deltog vi i ett enskilt möte med en bibliotekarie 

vid ett av Uppsalas universitetsbibliotek för ytterligare vägledning i sökandet. Då detta är en 

studie i pedagogik användes databasen Education Source, vilket är en databas för vetenskapliga 

artiklar i ämnet pedagogik och utbildning. Några av de sökordskombinationer som gav 

utdelning var ”competence development” AND ”employee” AND ”effects”, där vi fick 5 

träffar. En annan kombination av sökord vi använt oss av i nämnd databas är ”educational 

outcomes” AND ”workplace” AND ”evaluation”, vilket gav 54 träffar. Ytterligare en 

kombination av ord var ”career development” AND ”knowledge transfer” AND ”learning”, 

vilket gav 16 träffar. Ett kriterium för alla sökningar i databasen var att artiklarna skulle vara 

vetenskapligt granskade. För att välja ut litteratur läste vi initialt rubriken för att göra en 

bedömning om artikeln föll inom ramarna för uppsatsens syfte, för att sedan läsa studiens 

sammanfattning för ytterligare bedömning. Även Uppsala universitets biblioteksportal har varit 

en utgångspunkt i sökandet, men då främst i syfte att hitta litteratur för studiens teoretiska 

begreppsram. En sökkombination som då användes var ”kompetens” OCH ”lärande i 

arbetslivet”, vilket gav 37 träffar. Här gjordes initialt en bedömning av hur väl bokens titel 
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stämde överens med området för uppsatsen för att sedan bedöma hur väl bokens författare 

redogjort för relevanta teorier för denna studie. Databasen Swepub användes också med avsikt 

att hitta svenska studier på området, men vi insåg snart att det var sparsamt med sådana inom 

valt forskningsområde. 

 

Vi hittade viss relevant forskning via angivna sökord men fann även kompletterande källor i 

forskningsartiklarnas och doktorsavhandlingarnas referenslistor. Samtliga av de utvalda 

artiklarna som återfanns i referenslistorna, med undantag för en artikel, var vetenskapligt 

granskade och befann sig inom samma tidsspann som övriga artiklar vi funnit. Artikeln som 

inte var vetenskapligt granskad bedömdes ändå som tillförlitlig då författarna (Wallo, Kock & 

Lundqvist, 2019) är framstående inom det arbetslivspedagogiska forskningsfältet i Sverige. 

 

2.2 Överföring från utbildning till det dagliga arbetet 

För att undersöka huruvida utbildningsinsatser leder till nya kompetenser är det relevant att ha 

kunskap om vilka faktorer som är viktiga för att det ska kunna ske en överföring av 

kompetenser från utbildning till det dagliga arbetet. Studier visar att företag ofta har en 

problematik gällande att överföra nyvunna kompetenser från utbildningar via organisationen 

till det direkta arbetet och att det finns kritiska faktorer att ta hänsyn till för att en överföring 

ska ske (Grossman & Salas, 2011; Van den Bossche et al., 2010; Martin, 2010). Vår studie har 

för avsikt att bidra med kunskap om i vilken utsträckning utbildningsinsatser leder till 

kompetensutveckling och lärande, vilket gör nämnda studier betydelsefulla i förståelsen för 

fenomenet. Det skiljer sig dock åt mellan vilka faktorer som anses viktiga i överföringen av 

nya kompetenser beroende på vilken studie man utgår ifrån. De faktorer som enligt Grossman 

och Salas (2011) var starkast relaterade till kompetensöverföring var överföringsklimat, 

support, möjlighet till användning av nyförvärvade kompetenser i dagligt arbete, uppföljning, 

samt upplevd nytta med utbildningen. En studie av Martin (2010) pekar i likhet med Grossman 

och Salas (2011) på vikten av ett fördelaktigt överföringsklimat och stöd från kollegor. 

 

Annan forskning visar att organisationskontexten och arbetsmiljöns struktur efter avslutad 

utbildning kan ha en nästan lika stor inverkan på hur effektiv utbildningen blir som det som 

händer under utbildningen (Salas et al., 2012). Detta beror på att det som händer efter 
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utbildningen till stor del avgör om nya färdigheter överförs och används i arbetet. Om 

arbetsmiljön inte är strukturerad på ett fördelaktigt sätt får medarbetare ingen möjlighet att 

använda sig av sina nyvunna kompetenser i arbetet vilket innebär att utbildningen bekostats 

förgäves (Salas et al., 2012). Resultat från nämnda studier är behjälpliga för oss, då vi med stöd 

av deras resultat har kunnat urskilja viktiga faktorer att mäta i enkäten för att besvara studiens 

forskningsfrågor. 

 

2.3 Utvärdering av utbildning 

Forskningsresultat visar att utvärdering av utbildningsinsatser är en kritisk faktor för att 

nyvunna kompetenser ska överföras från utbildning till arbete (Salas et al., 2012; Saks & Burke, 

2012; MacRae & Skinner, 2011). Med utgångspunkt i den del av vårt syfte som handlar om att 

vi med studien avser bidra med kunskap om i vilken mån medarbetare upplever att 

utbildningsinsatser utvärderas av ansvariga i organisationen kan nämnd forskning bidra med 

ökad insikt i fenomenet. Utvärdering är en viktig faktor för att skapa en effektiv 

utbildningsprocess och organisationer kan genom utvärdering fortsätta erbjuda kurser som 

fungerar och modifiera eller ta bort dem som inte fungerar (Salas et al., 2012). 

 

Resultat av forskning från Saks och Burke (2012) visar hur viktig uppföljning efter utbildning 

är för att underlätta överföringen av kompetenser. Tidigare forskning visar också att man med 

hjälp av utvärdering får information om vad en utbildningsinsats konkret har lett till. Efter 

utvärdering av ett formellt utbildningsprogram kom exempelvis MacRae och Skinner (2011) 

fram till att utbildningen hade positiv påverkan på personalens kommunikation och samarbete. 

 

2.4 Formellt och informellt lärande på arbetsplatsen 

Gällande forskningsfrågan som avser i vilken utsträckning medarbetare upplever att 

utbildningsinsatser leder till nya kompetenser och lärande i arbetet bedömdes det vara av värde 

att titta närmare på hur formellt och informellt lärande på arbetsplatsen i tidigare forskning 

visat sig påverka kompetens hos medarbetare. Genom litteraturgenomgången har vi funnit 

forskning som pekar på att formella personalutbildningar bidrar till att arbetsprestationen hos 

medarbetare ökar samt att de formella utbildningarna gynnar den ekonomiska tillväxten i 
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samhället (Aguinis & Kraiger, 2009). Formellt lärande via personalutbildningar har alltså visat 

sig vara gynnsamt på flera plan. Annan forskning pekar på att en integrerad 

kompetensutvecklingsstrategi som innefattar både formellt och informellt lärande på olika sätt 

visat sig kunna ha positiva effekter på medarbetare, men också på organisationen (Kock & 

Ellström, 2011; Park & Jacobs, 2011; Manuti, Pastore, Scardigno, Giancaspro & Morciano, 

2015; Schreurs, Huveneers & Dolmans, 2016). Exempelvis visar Park och Jacobs (2011) studie 

att medarbetarkompetensen ökade genom investering i formellt och informellt lärande på 

arbetsplatsen. Även finansiella prestationer i organisationen, arbetskraftsproduktivitet och 

medarbetarentusiasm ökade genom investeringar i formellt och informellt lärande. Det finns 

annan forskning som också intresserat sig för informellt och formellt lärande på arbetsplatsen. 

Det Kock och Ellström (2011) kom fram till i sin studie var att organisationer bör ha en 

integration av formellt och informellt lärande i kompetensutvecklingsinsatserna för att uppnå 

det bästa resultatet. 

 

2.5 Sammanfattning av tidigare forskning 

Tidigare forskning visar att det finns en generell problematik i organisationer gällande 

överföring av nyvunna kompetenser från utbildning till det dagliga arbetet. Vilka faktorer som 

är viktigast för överföringen skiljer sig mellan studier, men bland annat ingår faktorerna 

överföringsklimat, möjligheter till utförande, uppföljning av utbildning och upplevd nytta av 

utbildningen. Forskningsresultat pekar på vikten av utvärdering efter utbildningar för att 

nyvunna kompetenser ska överföras till arbetet. Slutligen finns forskning som visar att en 

integrerad kompetensutvecklingsstrategi innefattande både formellt och informellt lärande är 

framgångsrikt för att nå goda resultat gällande kompetensutveckling. 
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3 Teoretisk begreppsram 

I avsnittet presenteras det begreppsramverk som används som verktyg i studiens analys. Syftet 

med studien är att bidra med kunskap om i vilken utsträckning medarbetare upplever att 

utbildningsinsatser leder till kompetensutveckling och lärande samt i vilken mån de upplever 

att utbildningsinsatser utvärderas av ansvariga i organisationen. För att möjliggöra en 

behandling av studiens syfte har det varit nödvändigt att precisera vad som i studien avses med 

kompetensutveckling och lärande samt placera begreppen i ett teoretiskt perspektiv. Detta för 

att tydliggöra hur vi i denna studie avser använda begreppen som förklaringsmodeller och ge 

liv åt insamlade data. Vi placerar studien i ljuset av det sociokulturella perspektivet på lärande, 

med utgångspunkt i Roger Säljös (2005) bidrag till traditionen. I denna studie har de annars 

vardagliga begreppen kompetens, kvalifikation, kompetensutveckling och utbildning fått en 

teoretisk innebörd, med utgångspunkt i Per-Erik Ellströms och Henrik Kocks forskning och 

begreppsramverk. Den teoretiska begreppsramen blir således glasögon i studiens analys genom 

att kasta ett bestämt ljus över insamlade svar från enkäten. 

 

3.1 Sociokulturellt perspektiv på lärande 

Med utgångspunkt i studiens syfte och frågeställningar lämpar det sig att betrakta lärande som 

något som sker i sociala kontexter och därför har vi valt att betrakta fenomenet ur ett 

sociokulturellt perspektiv på lärande. Roger Säljö (2005) ser på lärande ur ett sociokulturellt 

perspektiv och menar att lärande finns organiserat i samhället, i verksamheter och hos 

individen. Med andra ord lär vi oss alltid i ett socialt sammanhang. Även Per-Erik Ellström 

(1992, s. 67) har en syn på lärande som faller inom ramen för sociokulturell teori, då han menar 

att lärande handlar om relativt varaktiga förändringar hos individen, vilket är ett resultat av det 

samspel hon har med sin omgivning. För att förstå insamlat material kommer en tolkning ske 

genom nedan presenterade begrepp, samtliga förenliga med sociokulturellt perspektiv. 
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3.2 Kompetens och kvalifikation 

För att kunna säga något om syftet gällande i vilken utsträckning medarbetare upplever att 

kompetensutveckling skett är det av relevans att belysa vad vi i studien avser med kompetens. 

Det finns olika teoretiska betydelser av begreppet kompetens, men vi har valt att använda oss 

av Ellströms (1992, s. 21) definition av begreppet då det bedöms fungera som verktyg i analys 

inom en sociokulturell tradition. Enligt Ellströms definition är kompetens en individs 

potentiella handlingsförmåga i relation till en viss uppgift, situation eller kontext. Vidare 

innebär kompetens att en individ på ett framgångsrikt sätt har kapaciteten att utföra ett arbete i 

enlighet med egna eller andras kriterier. Det fokuseras både på individens egenskaper och på 

de resurser och krav som omgivningen har. Ellström betonar att kompetens måste ses i 

förhållande till en situation och att den inte kan ses som generell. Kompetens används i 

analysen som ett begrepp för att förstå huruvida medarbetare upplevt att de fått nya färdigheter 

från avslutade utbildningar och om dessa fått komma till användning i det dagliga arbetet. 

Kompetensbegreppet används således för att tolka de svar som medarbetarna gav i item 10, 

och item 12 (se Bilaga 2). 

 

Kvalifikation är ett närliggande begrepp till kompetens, men skiljer sig åt i vissa avseenden. I 

enlighet med Ellström (1992, s. 29) definierar vi kvalifikation som den kompetens som 

objektivt krävs till följd av karaktären på arbetsuppgifterna och/eller som informellt eller 

formellt begärs av arbetsgivaren. Precis som begreppet kompetens är kvalifikation ett 

relationsbegrepp, men har större koppling till vad som krävs av arbetet och av arbetsgivaren. 

Vi antar Ellströms (1992) förklaring att en individ kan besitta kompetenser som inte utgör 

kvalifikationer om de inte efterfrågas av arbetsgivaren eller är nödvändiga i arbetet. Begreppet 

kvalifikation aktiveras i analysen för att förstå och tolka insamlade svar från det item i enkäten 

som avsåg mäta huruvida överordnade förväntade sig mer i arbetet efter deltagande i 

utbildningar (se Bilaga 2, item 9), vilket per definition i denna studie handlar om höjda 

kvalifikationskrav. 
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3.3 Utbildning och kompetensutveckling 

I syftet för studien är utbildning ett centralt begrepp. För att kunna avgöra huruvida utbildningar 

ägt rum är det av relevans att definiera vad vi i denna studie avser med utbildning. Vad som 

här menas med utbildning är att det handlar om en medvetet planerad process som har för syfte 

att höja den allmänna kompetensen hos individen eller en grupp av individer. Definitionen är 

hämtad från Ellström (1996, s. 12). Det Ellström kallar för utbildning är påfallande likt det han 

definierar som kompetensutveckling. Genomgående i vår studie används begreppen 

kompetensutveckling och utbildning som synonyma, vilket även Ellström gör (1996). 

 

Även om begreppen utbildning och kompetensutveckling används som synonyma har Ellström 

(1992) mer detaljerat preciserat vad kompetensutveckling innebär. Kompetensutveckling ses 

som ett summerat uttryck för olika planlagda åtgärder som kan användas för att påverka utbudet 

av kvalifikationer och/ eller kompetenser på den interna arbetsmarknaden. Ellström (1996) 

uttrycker att kompetensutveckling ofta används som beteckning för olika system av åtgärder 

för att i ett bestämt avseende höja individers eller gruppers kompetens som man sedan kan 

nyttja. Användningen av termen kompetensutveckling ser olika ut och den kan ha olika 

innebörder. Ellström (2010) menar att man dels kan använda sig av termen för att syfta till den 

organisationsrelaterade innebörden och dels för att syfta på den individuella förändringen av 

kompetens. Eftersom denna studie har för syfte att fokusera på medarbetares upplevelser av 

kompetensutveckling, alltså de individuella förändringarna av kompetens, är det dessa som 

kontrolleras för i enkäten. 

 

Ellström (2010) redogör för åtgärder tillhörande kompetensutveckling, varav denna studie 

fokuserar på åtgärden som innefattar utbildning av personal, exempelvis via kurser på eller 

utanför arbetsplatsen. Att vi valt att inte fokusera på övriga åtgärder som innefattar rekrytering, 

befordran, planerade förändringar av arbetsuppgifter, lärande i det dagliga arbetet och 

arbetsplatsträffar beror på att studien skulle bli för omfattande med dessa inkluderade samt att 

de inte bidrar till att uppnå studiens syfte. 

 

Det är ingen självklarhet att insatser i kompetensutveckling leder till önskat resultat. För att 

kompetensutvecklingsinsatser ska nå framgång menar Ellström (2010) att någon form av 
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förändring måste ske när medarbetare återvänder till arbetet. Han menar att det är viktigt att 

det man lärt sig i utbildningar efterfrågas och kommer till användning i arbetet. För att 

kompetensutveckling ska få goda effekter diskuterar Ellström (2010) även arbetsplatskulturens 

betydelse i organisationen. En effekt av en utbildningsinsats betyder här den förändring som 

skett hos individen som ett resultat av deltagande i kompetensutveckling, vilket ligger i linje 

med Byströms (2010, s. 117) förklaring av begreppet. Vi har dock justerat hennes definition, 

då denna innehöll förändringar även hos grupp och verksamhet. Anledningen att vi valt bort 

dessa delar är för att de bidrar till att uppnå studiens syfte. 

 

Det finns olika perspektiv att betrakta kompetensutveckling från. Kock (2010) diskuterar bland 

annat utbildningsperspektivet som länge varit dominerande. Perspektivet innebär en 

överförings- och tillägnelseprocess där utfallet kan mätas och där lärande betraktas som en 

aktivitet som ger individen nya kunskaper. Kock menar att det inom detta perspektiv kan 

beskrivas som att individen tillförs nya kunskaper för att öka förutsättningar för att genomföra 

nuvarande eller kommande arbetsuppgifter på ett bättre sätt. Vi antar detta perspektiv i 

analysen, då vi utgår ifrån att man genom en utbildning kan tillägna sig nya kunskaper. Hela 

analysen bygger således på en överförings- och tillägnelseprocess. Vi inkluderar även ett annat 

perspektiv presenterat av Kock (2010). Detta är ett deltagarperspektiv och Kock menar att man 

då ser på lärande som en process där individen handlar med sin omgivning och där möjligheten 

till lärande är beroende av huruvida det i det dagliga arbetet ges möjlighet till ett aktivt 

deltagande. Med detta perspektiv är det fokus på att se i vilka sammanhang lärande sker, 

exempelvis i form av arbetsplatskultur och vilket stöd som finns på arbetsplatsen. Detta ligger 

i linje med det sociokulturella perspektivet på lärande. Vi har gjort bedömningen att 

utbildningsperspektivet och deltagarperspektivet kompletterar varandra och att det ena inte 

utesluter det andra. 

 

Utifrån den operationalisering som har gjorts (se avsnitt 4.3.2 Operationaliseringar) relaterar 

samtliga items (med undantag för bakgrundsfrågorna, se item 1-5 i Bilaga 2) på något sätt till 

det som i studien avses med kompetensutveckling. Vid en sammanslagning av item 6-16 kan 

vi analysera i vilken mån det rör sig om upplevd kompetensutveckling. 

Kompetensutvecklingsbegreppet används för att lyfta svaren från studiens items till en 
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analytisk nivå, för att skapa förståelse för huruvida kompetensutveckling ägt rum och i så fall 

i vilken utsträckning. 

 

3.4 Formellt och informellt lärande 

Nedan följer en redogörelse kring vad formellt och informellt lärande innebär och därefter 

följer en argumentation kring huruvida det är möjligt att skilja dem åt. Vi har valt att använda 

oss av den definition av formellt lärande som Kock (2010) använder sig av. Formellt lärande 

sker då i form av interna eller externa utbildningar som äger rum under arbetstid och är 

finansierade av arbetsgivaren. Med andra ord handlar det om medvetna, planerade aktiviteter 

för lärande på arbetsplatsen. Det som enligt Kock utmärker formellt lärande är den höga graden 

av planering och organisering. 

 

Kock (2010, s. 101) menar att informellt lärande å andra sidan i liten utsträckning handlar om 

planering och ett fokus läggs istället på vad som händer i det dagliga arbetet. I informellt 

lärande läggs vikt på att man genom en spontan process lär sig medan man gör. Kock (2010) 

menar, i likhet med Ellström (2010), att formellt lärande och informellt lärande är beroende av 

varandra. Man bör därför inte sätta dem i direkt motsats till varandra. Genom ett deltagande i 

formella utbildningsinsatser kan individen lättare anamma informellt lärande. Motsatt gäller 

att informellt lärande behöver kompletteras med formellt lärande. I denna studie läggs störst 

betoning på det formella lärandet, men med tanke på det nyss förda resonemanget är det av 

relevans att även belysa det informella lärandets betydelse. 

 

3.5 Utvärdering 

Utvärdering är ett begrepp som genomgående används i studien och tillhör således vårt 

begreppsramverk. Så som vi valt att använda begreppet saknas teoretisk grund. Det som i denna 

studie avses med utvärdering är de sätt på vilka ansvariga i organisationen följer upp 

utbildningsinsatser. Uppföljningen, och således utvärderingen, kan ske muntligt och/eller 

skriftligt. De olika tillvägagångssätt för utvärdering som innefattas i studien är 

utvärderingsformulär (webbaserade eller i pappersformat), samtal med chef (i form av direkt 

återkoppling eller medarbetarsamtal) och avsatt tid för reflektion med kollegor där 

reflektionerna kommer ansvariga till dels. 
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3.6 Begreppens användning i analysen 

För att kunna besvara studiens forskningsfrågor och således uppnå studiens syfte har det varit 

nödvändigt att kasta ett bestämt ljus över vad centrala begrepp för studien inneburit. För att 

kunna säga någonting om huruvida kompetensutveckling och lärande ägt rum har det varit 

nödvändigt att precisera vad som i denna studie avsågs med begreppen. Studiens teoretiska 

begreppsramverk används i studiens analys för att ge mening åt det insamlade materialet. 

Operationaliseringar (se avsnitt 4.3.2 Operationaliseringar) av de teoretiska begreppen har 

möjliggjort att vi kunnat komma åt fenomenen kompetensutveckling och lärande genom svaren 

från enkätens items. Detta har gjort att vi kunnat tolka insamlat material genom våra teoretiska 

begrepp som fungerat som glasögon i studien. 
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4 Metod 

Detta avsnitt behandlar hur vi använt oss av en webbaserad enkät som datainsamlingsmetod. 

De val som gjorts grundar sig i syftet för studien, vilket är att bidra med kunskap om i vilken 

utsträckning medarbetare upplever att utbildningsinsatser leder till kompetensutveckling och 

lärande samt i vilken mån de upplever att utbildningsinsatser utvärderas av ansvariga i 

organisationen. Initialt presenteras metoden för datainsamling samt genomförande av studien 

följt av en presentation av hur vi gjort vårt urval. Vidare behandlas studiens material följt av 

beskrivning av databearbetning och analysmetod. Avslutningsvis förs en kritisk diskussion 

kring för- och nackdelar med de metodval som gjorts, studiens tillförlitlighet och vilka etiska 

överväganden det tagits hänsyn till. Som litteraturunderlag till vår metod har vi använt oss av 

Bryman (2011), Barmark och Djurfeldt (2015), Trost (2012) samt Vetenskapsrådet 

forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning (2002). Nämnda 

källor bedömdes på ett lämpligt sätt behandla frågor rörande de metodval som gjorts. 

 

4.1 Webbaserad enkät som datainsamlingsmetod 

Syftet med studien var styrande i valet av datainsamlingsmetod (jfr. Trost, 2012). Då studiens 

syfte och frågeställningar behandlade i vilken utsträckning medarbetare upplevde att 

utbildningsinsatser lett till kompetensutveckling och lärande samt i vilken mån de upplevde att 

utbildningsinsatser utvärderades av ansvariga i organisationen, bedömdes enkäter vara den 

lämpligaste metoden för datainsamling (jfr. Trost, 2012). Detta eftersom frågeställningarna 

gällde frekvenser och kvantitet. Det fanns flera skäl till att vi gjorde en webbaserad enkät 

istället för en postenkät. Dels var det mer ekonomiskt gällande tid och pengar och dels kunde 

data samlas in och organiseras på ett mer effektivt. Vi kunde dessutom på ett mer obehindrat 

sätt nå ett större antal potentiella deltagare än vid utskick av postenkät (jfr. Bryman, 2011). 

 

4.2 Urval 

Syftet med studien var att bidra med kunskap om i vilken utsträckning medarbetare upplevde 

att utbildningsinsatser lett till kompetensutveckling och lärande samt i vilken mån de upplevde 

att utbildningsinsatser utvärderats av ansvariga i organisationen. Ett kriterium för studiens 

population var att den skulle bestå av medarbetare som genomgått minst en utbildning (ex. 

kurs, onlinekurs, webbinarium, workshop eller liknande) under det senaste året. Detta eftersom 
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det var utbildningsinsatser under det senaste året vi hade för avsikt att undersöka. Detta 

kriterium återfanns även hos urvalet. Då studiens syfte inte krävde att vi vände oss till någon 

specifik bransch skapades möjligheter för oss att kontakta olika typer av företag som var 

verksamma inom olika branscher. 

 

För att få tillgång till respondenter mailade vi ut förfrågan till ca 50 olika företag. Endast ett av 

dessa valde att låta sina medarbetare delta i studien, vilket vi hädanefter benämner som ”företag 

B”. Företaget är ett stort europeiskt elbolag med bas i Sverige, utspritt på flera orter. Vi kom 

vi kontakt med en teamledare på en kontorsavdelning, vilken gav oss tillgång till 26 potentiella 

deltagare till studien. Teamledaren skickade även enkätlänken till en kollega, vilken skickade 

ut enkäten till sina 32 medarbetare. När sista svarsdag för enkäten började närma sig bad vi 

teamledaren vi hade kontakt med på företaget att skicka ut ett påminnelsemail både till sina 

medarbetare och till sin kollega. Detta till trots såg bortfallet ut att bli stort och vi bestämde oss 

för att utöka svarstiden med några dagar. 

 

Eftersom svarsfrekvensen var låg på företag B beslutade vi oss för att per telefon kontakta 

ytterligare ett företag, vilket vi hädanefter benämner företag A, med förfrågan om deltagande i 

studien. Företaget är ett stort globalt HR-företag, där vi kom i kontakt med ett av många 

svenska kontor. Vi fick kontakt med en chef för en avdelning, vilken tackade ja till att låta sina 

medarbetare delta i studien. Vi fick även tillgång till mailadresser till chefer på andra svenska 

orter i bolaget, vilka vi kontaktade med förfrågan om deltagande. Sju chefer från företag A 

tackade ja med sammanlagt 74 anställda som potentiella deltagare. Cheferna tackade ja vid 

olika tidpunkter och därför skickades enkäten ut olika datum. När medarbetarna som valde att 

delta i studien hade besvarat enkäten skickades svaren automatiskt till oss som ansvarade för 

studien. Detta innebar att ingen ytterligare administration i förhållande till besvarade enkäter 

behövdes från cheferna. Efter några dagar uppmärksammade vi att bortfallet var relativt stort 

och därför beslutade vi oss för att skicka ett påminnelsemail i hopp om att minska bortfallet 

(jfr. Trost, 2012). Påminnelsemailet distribuerades av samma personer som skickat ut 

enkätlänkarna första gången. För att minska bortfallet valde vi dessutom att förlänga svarstiden 

med några dagar även för detta företag. 
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Det uppstod externt bortfall från båda företagen. På företag B svarade 7 personer av 58 möjliga, 

vilket skapade ett bortfall på 51 personer (87,9 %). På företag A svarade 36 personer av 74 

möjliga, vilket skapade ett bortfall på 51,4%. För att få fram det totala externa bortfallet räknade 

vi först ut svarsprocenten genom att ta det totala antalet besvarade enkäter (43 stycken) och 

dividera det med totala antalet utskickade enkäter (132 stycken) vilket blev 32,6 procent. Den 

totala svarsprocenten subtraherades sedan från 100 procent för att få fram det totala externa 

bortfallet som då uppgick till 67,4 procent. 

 

4.3 Genomförande 

Nedan presenteras en beskrivning av hur enkäten konstruerades, hur de teoretiska begreppen 

operationaliserades till items samt hur den färdiggjorda enkäten testades innan utskick. 

 

4.3.1 Enkätkonstruktion 

I utformandet av frågor, påståenden och svarsalternativ hade vi studiens syfte och 

forskningsfrågor i fokus samtidigt som teori och tidigare forskning låg till grund för 

operationaliseringen av begrepp i enkäten. Konstruerandet av enkäten var inspirerat av en 

magisteruppsats från 2005 skriven av Jörgen Balogh och Karin Ekehammar. Vi valde ut och 

justerade de frågor som gick i linje med vårt fokusområde. De frågor vi inspirerades av 

återfinns i del 4 i Balogh och Ekehammars enkät (se item 1, item 4 & item 5). 

 

Enkäten konstruerades i Google formulär och bestod av 17 frågor uppdelade i olika avsnitt (se 

Bilaga 2). Det första avsnittet behandlade bakgrundsfrågor, det andra bestod av frågor rörande 

personalutbildning, följt av ett avsnitt gällande utvärdering av personalutbildningar. Detta 

följdes av ett avsnitt rörande förutsättningar för informellt lärande via arbetsplatskulturen. I 

sista delen av enkäten fick respondenterna möjlighet att uttrycka sig fritt genom en öppen fråga. 

 

Den digitala enkäten utformades så att den skulle vara enkel att förstå och besvara (jfr. Bryman, 

2011). Språket var anpassat efter respondenterna och teoretiska begrepp operationaliserades 

till mer vardagliga termer (jfr. Trost, 2012). De flesta frågorna hade en hög grad av 

strukturering med givna svarsalternativ (jfr. Barmark & Djurfeldt, 2015). Samtliga deltagare i 



   
 

23 
 

studien fick samma frågor och det ställdes genomgående en fråga i taget. Flera av de item som 

ingick i enkäten mättes med Likertskala. En Likertskala har för uppgift att mäta intensiteten i 

en upplevelse eller känsla där respondenten får avgöra i vilken utsträckning han eller hon 

instämmer i ett påstående (Bryman, 2011). I enkäten användes en 5-gradig Likertskala som 

graderades från ”instämmer inte alls” (1) till ”instämmer helt” (5). 

 

4.3.2 Operationaliseringar 

Processen har genomsyrats av studiens centrala begrepp kompetens, kvalifikation, 

kompetensutveckling, utvärdering, formellt lärande och informellt lärande. Dessa begrepp har 

operationaliserats till olika items i enkäten. För att mäta kompetensutveckling har vi använt oss 

av samma operationaliseringar som för begreppen kompetens och kvalifikation. I 

operationaliseringen av kompetens och kvalifikation ingår alltså operationaliseringen av 

kompetensutveckling. Detta eftersom kompetensutveckling ses som ett summerat uttryck för 

olika planlagda åtgärder som kan användas för att påverka utbudet av kvalifikationer och/ eller 

kompetenser. 

 

För att klargöra för respondenterna vad som i studien menades med utbildning angav vi i 

enkäten som exempel ”kurser, onlinekurser, webbinarium, konferenser, resor med 

utbildningssyfte, workshops och liknande”. Detta eftersom nämnda exempel bedömdes ligga i 

linje med Ellströms (1996) definition av begreppet utbildning, då det handlar om medvetet 

planerade processer. 

Ett item i enkäten som var en operationalisering av begreppet kompetens var ett påstående som 

handlade om huruvida medarbetarna upplevde att de fått nya färdigheter i sin yrkesroll efter 

avslutade utbildningar. Vi bedömde att begreppet färdighet var mer vardagligt än kompetens, 

men ändå lyckades fånga in vad kompetens innebär, i enlighet med Ellströms (1992) definition. 

Eftersom kompetens handlar om den potentiella handlingsförmågan i förhållande till en viss 

kontext hade vi även med ett item i enkäten som behandlade huruvida respondenterna fick 

användning av nyvunna färdigheter från avslutade utbildningar i det dagliga arbetet. Ett annat 

item som också var en operationalisering av kompetens handlade om huruvida innehållet i 

utbildningarna var relevanta för arbetsuppgifterna. Vi bedömde att dessa items fångade in 

relationen mellan den potentiella handlingsförmågan och vad kontexten krävde. 
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Begreppet kvalifikation operationaliserades till ett item som handlade om huruvida ansvariga i 

organisationen förväntade sig mer av sin personal efter utbildningar. Kvalifikation handlar om 

vad arbetet eller arbetsgivaren kräver och därför bedömdes det lämpligt att operationalisera 

begreppet på detta sätt. 

 

För att fånga in det formella lärandet konstruerades items till enkäten som handlade om hur 

många utbildningstillfällen respondenterna deltagit i via organisationen, både som påbud från 

organisationens sida och frivilliga för medarbetaren att delta i. Detta eftersom formellt lärande 

handlar om interna och/eller externa utbildningar. Med hjälp av dessa items kom vi åt den höga 

graden av planering från organisationens sida som är utmärkande för det formella lärandet. 

Informellt lärande operationaliserades till items i enkäten som berörde den upplevda 

arbetsplatskulturen, eftersom informellt lärande handlar om det som sker i det dagliga arbetet 

och inte genom planerade utbildningsinsatser. 

 

Enkätavsnittet uppföljning behandlade utvärdering, vilket är ett begrepp som inte 

operationaliserades utifrån studiens teoretiska begreppsram. De items som ingick i avsnittet 

konstruerades istället med stöd från resultat i tidigare forskning. Anledningen var att flera 

resultat från tidigare forskning visade att utvärdering efter utbildning var en faktor som positivt 

relaterade till möjligheten för nyvunna kompetenser att överföras från utbildningen till arbetet, 

men också för att skapa en effektiv utbildningsprocess. Vi ansåg att det var nödvändigt att 

inkludera ett avsnitt som behandlade utvärdering och därmed mäta en faktor som bidrar till att 

uppnå studiens syfte och besvara en av forskningsfrågorna. 

 

4.3.3 Test av enkäten 

Innan enkäten skickades ut till det slutliga urvalet genomfördes den av tio testpersoner i vår 

närmaste omkrets. Detta material inkluderades inte i analysen. Testpersonerna gav oss efter 

genomförandet respons på hur de upplevt enkäten som helhet, enskilda frågor, svarsalternativ, 

formuleringar och frågornas ordningsföljd. Förslagen på förändringar diskuterades innan vi 

genomförde vissa av dem. 
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4.4 Material 

Studiens material omfattades av 43 besvarade webbenkäter. Deltagarna i enkätundersökningen 

bestod av medarbetare i organisationer som på ett eller annat sätt arbetade med kontorstjänster, 

främst inom HR. Företag A var ett stort globalt HR-företag och representerades av 36 

svaranden och företag B var ett stort europeiskt elbolag som representerades av 7 svaranden. 

Samtliga respondenter hade genomfört minst en utbildning via sin organisation under det 

senaste året. 

  

4.5 Databearbetning och analysmetod 

Vi började med att föra över insamlade data från enkäten i ”Google Formulär” till SPSS. SPSS 

är ett dataprogram för statistiska analyser, vilket användes för att ta fram frekvenstabeller då 

våra frågeställningar är av deskriptiv art (jfr. Barmark & Djurfeldt, 2015). Frekvenstabellerna 

levererade siffror som angav andelen respondenter som hade svarat respektive svarsalternativ, 

angivet med en decimal. Vi valde att inte avrunda till heltal då en decimal angav ett mer precist 

resultat. Vid ett hopräknande av respektive frekvenstabell uppgår vissa summor till 99,9 

procent och 100,1 procent, vilket beror på att det blir en mer korrekt avrundning på respektive 

svarsalternativ. 

 

Vi skickade ut olika enkätlänkar till respektive företag och kodade dem som 1 och 2 för att 

skilja på vilka respondenter som tillhörde vilket företag. För att överföra enkätsvaren från 

”Google formulär” till SPSS skapade vi en Excelfil från ”Google formulär” med svaren från 

företag A (eftersom de hade flest svaranden), för att sedan överföra denna data till SPSS. Det 

var dock endast vissa data som hamnade där de skulle, vilket gjorde att vi förde in en del data 

manuellt. Samtliga svar från företag B fördes in manuellt i SPSS genom att gå in i enkät för 

enkät i “Google formulär”, där varje respondents svar fanns tillgängligt. För att presentera 

resultaten på ett mer visuellt och tydligt sätt tog vi fram cirkel- och stapeldiagram i Word, vilka 

levererades genom en bearbetning i Excel. 

 

Barmark och Djurfeldt (2015) argumenterar för att kartläggningar som handlar om 

omfattningen av någonting, vare sig det handlar om attityder, erfarenheter eller värderingar, är 
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deskriptiva frågeställningar. De menar att deskriptiva frågeställningar oftast besvaras med 

univariata analyser. Författarna menar att när man är intresserad av hur många som har svarat 

på frågorna är det adekvat att titta på fördelningen av variablerna. Eftersom syftet med denna 

studie var att bidra med kunskap om i vilken utsträckning medarbetare upplevde att 

utbildningsinsatser lett till kompetensutveckling och lärande samt i vilken mån de upplevde att 

utbildningsinsatser utvärderats av ansvariga i organisationen, intresserade vi oss just av 

fördelning. Barmark och Djurfeldt menar att när variablerna befinner sig på nominal- eller 

ordinalskala är det enklast att ta fram frekvenstabeller. Detta har gjorts genomgående i studien 

med hjälp av SPSS. 

 

I kodningen av påståenden på studiens Likertskalor satte vi den högsta siffran (5) på 

svarsalternativet där respondenten instämde helt och den lägsta siffran (1) där svarsalternativet 

var att de inte instämde alls. Detta innebär att vi när vi skriver värde 4 i resultat- och analysdelen 

refererar vi till det värde som ligger närmast intill “instämmer helt”, och när vi nämnde värde 

2 refererar vi till det värde som ligger närmast intill “instämmer inte alls”. När vi nämner värde 

3 innebär det mittenvärdet på Likertskalan. När vi i resultat- och analysavsnittet exempelvis 

skriver att “majoriteten av respondenterna upplevde att de instämde i påståendet”, så har vi 

räknat ihop värde 4 och 5. Åt andra hållet gäller att om vi exempelvis skriver “en tredjedel av 

respondenterna instämde inte i påståendet”, så har vi räknat ihop värde 1 och 2. 

 

Resultaten från enkätundersökningen presenteras i ett separat avsnitt (se avsnitt 5) från 

analysen som också har ett separat avsnitt (se avsnitt 6). Detta för att undvika förväxling av 

resultat- och analysdel. De verktyg som används i analysen utgår från studiens teoretiska 

begreppsram (se avsnitt 3). I utförandet av analysen delades resultat från enkätundersökningen 

in i kategorier som utgick från studiens frågeställningar. Analyserna under respektive kategori 

har för uppgift att försöka besvara studiens frågeställningar. Tre kategorier är direkt kopplade 

till respektive frågeställning och en kategori kan indirekt kopplas ihop med fler 

frågeställningar. Kategorierna är nya kompetenser och lärande (kopplad till frågeställning 1), 

användning av nyvunnen kompetens i det dagliga arbetet (kopplad till frågeställning 2), 

uppföljning av utbildningsinsatser (kopplad till frågeställning 3) och arbetsplatskultur (som 

främst tangerar frågeställning 1 och 2). 
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I de flesta fall uppgår antalet respondenter till 43 personer, men några items har interna bortfall. 

Interna bortfall har hanterats på så sätt att beräkningar gjorts på det totala antalet svaranden på 

varje enskilt item och inte på studiens totala antal respondenter. Vid bortfall på en person görs 

således en beräkning på 42 personer. 

 

4.6 Metoddiskussion 

I detta avsnitt förs en diskussion om studiens metodval i förhållande till studiens syfte och 

frågeställningar. 

 

En betydande begränsning med studien är att det inte gjorts ett oberoende slumpmässigt urval. 

Vi hade inte tillgång till en förteckning över de individer som ingick i populationen för att 

sedan göra ett oberoende slumpmässigt urval utifrån denna urvalsram. Detta gjorde att vi inte 

heller kunde uppnå ett representativt urval (jfr. Bryman, 2011). Det blev vad Bryman kallar för 

urvals-bias, vilket innebär en skevhet gällande samplets representativitet. Det har alltså varit 

ett icke-sannolikhetsurval som utgjort grunden för samplet. Eftersom vi inte hade ett 

slumpmässigt urvalsförfarande kunde vi inte beräkna sannolikheten för hur stickprovet skulle 

skilja sig från populationen och vi kunde därmed inte generalisera resultaten till den tänkta 

populationen (jfr. Barmark & Djurfeldt, 2015). Vi kan därmed endast uttala oss om samplet 

vilket ändå är intressant eftersom resultatet visar på en riktning gällande hur medarbetare 

upplever att två företag i Sverige lyckats med kompetensutveckling och lärande. Studien är 

även intressant eftersom framtida forskning kan göra komparationer med resultat från denna 

studie. 

 

En annan begränsning med studien är att det externa bortfallet blev stort. Av 132 utskickade 

enkätlänkar fick vi endast 43 svar, vilket är ett bortfall på nära 70 procent.  Det hade varit 

önskvärt med ett större antal deltagare i studien för att kunna generalisera resultaten. Redan år 

1973 visade det sig att organisationer som genomförde enkätundersökningar hade problem med 

att få respondenter (Bryman, 2011), och år 2011 diskuterade Bryman att vägran att delta i 

studier var ett ökande fenomen i många länder. Studiens tidsbegränsning kan ha haft inverkan 
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på antalet inkomna svar. Hade studien genomförts under en längre tidsperiod kanske fler 

respondenter hunnit svara. Vi hade då även hunnit skicka ytterligare ett påminnelsemail för att 

få in fler svar. Att det blev lägre svarsfrekvens från företag B kan ha orsakats av att vi hade 

mindre personlig kontakt med dem i jämförelse med företag A. På företag A har vi haft en mer 

personlig kontakt med alla ansvariga chefer för utskick av enkäter, medan en ansvarig på 

företag B skickade ut enkätlänken till ytterligare en annan ansvarig som sände ut enkäten till 

sitt team. Vi hade alltså ingen personlig kontakt alls med en av de två ansvariga för utskick av 

enkäten på företag B. En annan anledning till det stora bortfallet kan ha varit låg motivation 

(jfr. Barmark & Djurfeldt, 2015), enkättrötthet och/eller hög arbetsbelastning hos personerna i 

urvalet. Enkäten skickades ut olika dagar till olika respondenter eftersom ansvariga i 

organisationen tackade ja i olika omgångar. Detta har dels lett till att respondenterna fått olika 

svarstid på sig och dels till att vi saknade kontroll över huruvida påminnelsemailet gav något 

utfall. 

 

En fördel med valet av enkät som metod jämfört med intervju är att alla frågor och påståenden 

är identiska för samtliga respondenter (jfr. Bryman, 2011). Eftersom frågor och påståenden var 

identiska för varje respondent möjliggjordes en jämförelse av svaren, då vi på ett enkelt sätt 

kunde sammanställa insamlade data och räkna ut hur många av deltagarna som valt respektive 

svarsalternativ (jfr. Barmark & Djurfeldt, 2015). En annan fördel med att använda enkät som 

datainsamlingsmetod var att respondenterna kunde besvara enkäten inom svarstiden men ändå 

när det passade dem (jfr. Bryman, 2011). Metoden möjliggjorde också att vi kunde samla in 

data från fler respondenter på kortare tid än om vi hade genomfört intervjuer. Vid 

enkätundersökningar finns dock risken att frågor upplevs otydliga, vilka inte kan tydliggöras 

direkt av ansvariga för studien. För att möta problematiken och få reda på eventuella oklarheter 

skickades enkäten ut till tio testpersoner innan den skickades ut till det slutliga urvalet. Det 

fanns även kontaktuppgifter till ansvariga med i enkäten vilket möjliggjorde att eventuella 

frågor kunde bli besvarade. Både genom att testa enkäten på tio personer innan det officiella 

utskicket och att medha våra kontaktuppgifter, men även genom att konsekvent hålla frågorna 

så tydliga som möjligt, har vi arbetat för att motverka problematiken med missförstånd och 

tvetydigheter i enkätundersökningen. Notera dock att studiens syfte och frågeställningar är det 

som främst varit styrande valet av enkät som datainsamlingsmetod (se avsnitt 4.1). 
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Enkäten innehöll många slutna frågor med fasta svarsalternativ. Detta bidrog till att svaren blev 

enkla att bearbeta, att vi kunde jämföra svaren samt att frågornas innebörd tydligare kunde 

klargöras för respondenterna (jfr. Bryman, 2011). Vi valde att använda oss av Likertskalor 

eftersom vi var intresserade av att mäta intensiteten i respondenternas upplevelser i förhållande 

till vårt fokusområde, samtidigt som Likertskalor gör det enkelt att datorisera och koda 

information (jfr. Bryman, 2011). I ljuset av detta ansågs således Likertskalan vara det 

lämpligaste valet.  Eftersom det i många fall finns ett mer djupgående svar att hämta hos 

respondenten som enbart fasta svarsalternativ inte har möjlighet att generera valde vi att ha 

med en öppen fråga som avslutning i enkäten (jfr. Bryman, 2011). Den öppna frågan skapade 

förutsättningar för flexibla och mer djupgående svar och möjliggjorde att vi skulle kunna ta del 

av övriga tankar och åsikter från respondenterna som kunde vara värdefulla för studien. 

Dessvärre var det ingen respondent som besvarade den öppna frågan och därav kunde vi inte 

ta del av mer flexibla svar. 

 

Enkäten skickades ut via mail, vilket både har för-och nackdelar i jämförelse med en enkät i 

pappersformat som skickas ut via posten. Bryman (2011) menar att webbenkäter kräver att 

respondenterna har tillgång till dator samt uppkoppling till Internet. I vår studie har vi förutsatt 

att urvalet hade tillgång till detta då vi bedömde att kontorstjänster borde innefatta användande 

av datorer. En risk med webbenkäter var att respondenterna kunde fylla i enkäten flera gånger 

vilket skulle generera ett missvisande resultat. Eftersom deltagarna var anonyma fanns ingen 

möjlighet att kontrollera om deltagare fyllt i enkäten mer än en gång. En annan problematik 

med online-enkäter är att bortfallet har visat sig vara större vid sådana enkäter än vid post-

enkäter (Bryman, 2011). Med detta i beaktning redogjorde vi tydligt i enkätens inledning för 

varje respondents värde för studien. Vi bad även de som varit ansvariga för enkätutskicken att 

skicka ut ett påminnelsemail till sina medarbetare med hopp om att öka svarsfrekvensen ifall 

enkäten glömts bort (jfr. Bryman, 2011). Trots insatser i att minska det externa bortfallet 

drabbades studien av ett högt bortfall.  

 

Då vi genomfört en enkätstudie skulle det kunna tolkas som att vi genomfört en studie med en 

kvantitativ ansats, vilket också skulle innebära begränsningar i hur vi skulle kunna se på 

insamlade data. Bjereld, Demker och Hinnfors (2009) menar dock att tolkningen av 

enkätundersökningar innehåller kvalitativa överväganden. Trots att vi mestadels utgått från en 
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kvantitativ utgångspunkt då vi använder oss av siffror så har vi alltså även kvalitativa inslag i 

form av den tolkningsprocess som arbetet inneburit (jfr. Trost, 2012). 

 

Gällande val av benämning av olika svarsalternativ i enkätens Likertskalor så upptäckte vi att 

det fanns viss problematik. Längst till vänster på skalan stod det ”Instämmer inte alls” (1) och 

längst till höger stod det ”Instämmer helt” (5). Mittenalternativet (3) hade ingen benämning i 

enkäten, men vi tänkte oss att den stod för en neutral uppfattning (jfr. Bryman, 2011). Det var 

oklart för oss hur respondenterna tolkat värde 3. I efterhand kan vi därför inte vara säkra på om 

mittenalternativet enligt respondenterna stod för exempelvis ”instämmer ibland och ibland 

inte”, ”vet ej” eller något annat. 

 

Könsfördelningen blev ojämn (se Bilaga 3), vilket skulle kunna förklaras av att de tjänster som 

deltagarna i studien hade till största del var kvinnodominerade. Angående åldersfördelningen 

var en stor grupp av respondenterna mellan 30–39 år och endast en femtedel var 29 år eller 

yngre (se Bilaga 3). Att så var fallet skulle kunna bero på att många av deltagarna hade 

vidareutbildat sig. Fyra femtedelar av respondenterna angav att de arbetar inom HR. 

Resterande respondenter angav att de arbetade med, som vi ser det som, angränsande områden 

till HR (se Bilaga 3), med undantag för en person som kryssade i alternativet ”produktion”. 

Detta var antagligen ett misstag då enkäten inte skickades ut till personer arbetande inom 

produktion. Tjänsterna som de flesta av respondenterna hade ger en indikation på att många av 

dem kan ha utbildat sig vidare. Endast en tiondel av studiens respondenter hade arbetat i sin 

respektive organisation mindre än ett år (se Bilaga 3), vilket vi tolkar som att de flesta av 

respondenterna hade arbetat länge nog för att ha en uppfattning om utbildningar via 

organisationen. Ett litet antal respondenter svarade att de arbetade inom offentlig sektor (se 

Bilaga 3), vilket var spritt över både företag A och B. Att alla i respektive organisation inte 

svarade enhetligt kan ha att göra med att detta item var otydligt i enkäten. Att företagen var 

verksamma inom olika branscher har ingen betydelse för studiens syfte, då det enda kriteriet 

för deltagande i studien var att medarbetarna skulle ha deltagit i minst en utbildning under det 

senaste året. 
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I konstruktionen av enkätfrågor skapade vi fem bakgrundsfrågor vilka vi initialt hade för avsikt 

att använda i studiens analys. I efterhand insåg vi dock att bakgrundsfrågorna var för 

omfattande och att de inte skulle komma till användning i analys. En anledning till detta var att 

vi insåg att samplet var för litet för att kunna dra slutsatser från. Det item som berörde huruvida 

respondenterna arbetade i privat eller offentlig sektor (se Bilaga 2, item 5) lade vi till i enkäten 

i ett skede när vi inte visste om studien skulle bestå av respondenter från både offentliga och 

privata organisationer. Initialt hade vi en föreställning om att jämföra huruvida 

utbildningsinsatser i sådana fall skulle leda till kompetensutveckling i större utsträckning i den 

ena sektorn än den andra. Bakgrundsfrågorna i enkäten bedöms således i efterhand som 

överflödiga. Det hade varit tillräckligt med de resterande frågorna i enkäten för att på ett 

tillfredställande sätt besvara studiens frågeställningar och uppnå syftet för studien. Eftersom 

bakgrundsfrågorna inte är en del av analysen presenteras de istället i bilaga 3. 

 

4.7 Etiska aspekter 

Arbetet med studien har genomgående genomförts i enlighet med Vetenskapsrådets 

forskningsetiska principer inom humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning (2002), vilka 

är konfidentialitetskravet, nyttjandekravet, samtyckeskravet och informationskravet. 

 

I den inledande kontakten med företagen upplyste vi om att företagsnamn och information som 

skulle kunna tillkännage vilken organisation vi undersökte skulle förbli anonymt. Istället för 

företagsnamnen har i studien angetts att företagen var verksamma inom el- och HR-branschen. 

Samtycke inhämtades först från ansvariga i företagen innan enkätlänken mailades till dessa för 

vidare distribution till medarbetarna. 

 

Det fanns inget beroendeförhållande mellan forskare och undersökningsdeltagare, vilket ligger 

i linje med de forskningsetiska principerna. Det var dock personer med ledande roller som 

skickade ut enkätlänken till medarbetarna, vilket eventuellt kan ha påverkat respondenterna på 

så vis att de inte tordes svara helt sanningsenligt. Detta eftersom ett beroendeförhållande kan 

ha funnits mellan medarbetare och ansvariga för enkätutskicken. Vi mötte problematiken 

genom att samtliga respondenter på förstasidan av enkäten fick ta del av ett missivbrev (se 

Bilaga 1) med information om hur studien skulle komma att genomföras. Det informerades om 
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att deltagandet var frivilligt och att de när som helst kunde välja att avbryta medverkan i studien 

utan negativa följder. I missivbrevet fanns information om studiens syfte i stora drag samt att 

personuppgifter skulle komma att behandlas konfidentiellt (jfr. Bryman, 2011). Vi delgav att 

respondenterna genom att fylla i enkäten och klicka på ”skicka” hade lämnat samtycke och 

godkännande till att delta i studien och att de uppgifter som samlats in endast skulle komma att 

används i denna studie. Detta ligger i linje med Vetenskapsrådets (2002) forskningsetiska 

principer. Deltagarna upplystes om att studiens resultat skulle redovisas i en examensuppsats, 

på seminarier samt publiceras på universitetets uppsatsdatabas DIVA. Vi meddelade att alla 

personuppgifter och andra uppgifter som skulle möjliggöra identifiering av individer skulle 

hanteras konfidentiellt och under tystnadsplikt i enlighet med gällande lagstiftning. 

 

I utformandet av enkäten konstruerades frågor som inte hotade deltagarnas anonymitet. Inga 

känsliga frågor som skulle kunna vara etiskt oförsvarbara återfanns i enkäten. Samtliga frågor 

var frivilliga att besvara för att inte på något sätt pressa respondenterna till att besvara frågor 

som de inte ville besvara. Det insamlade materialet innehöll inga personliga uppgifter om 

deltagarna men materialet förvarades för säkerhets skull där enbart vi som var ansvariga för 

studien kunde komma åt dem via lösenord (jfr. Bryman, 2011). Vi har även följt kriteriet för 

nyttjandekravet i linje med Vetenskapsrådet (2002) då det insamlade materialet enbart använts 

till denna studie. Efter avslutad studie kommer materialet, liksom nu, förvaras på ett ställe 

skyddat med lösenord där endast vi som ansvarar för studien har tillgång. Således har vi följt 

Vetenskapsrådets (2002) principer. 

 

4.8 Validitet och reliabilitet 

Två olika typer av mätfel som kan uppstå vid vetenskapliga studier är validitet och reliabilitet. 

Validitet avser systematiska mätfel medan reliabiliteten avser slumpmässiga mätfel (Barmark 

& Djurfeldt, 2015). Validitet handlar om att måttet för ett aktuellt begrepp mäter vad det 

faktiskt avser mäta (jfr. Bryman, 2011). För att uppnå hög validitet krävs god 

överensstämmelse mellan teoretiskt begrepp och den variabel som undersöks i enkäten. För att 

motverka eventuella mätfel gällande validitet var vi noggranna i operationaliseringen av de 

teoretiska begreppen i studien genom att välja empiriska variabler som ansågs täcka in de 

teoretiska begreppen på bästa sätt. Det är dock svårt att undvika problematiken helt då ett visst 
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glapp mellan begreppen och de empiriska motsvarigheterna alltid uppstår (jfr. Barmark & 

Djurfeldt, 2015). Det finns flera olika typer av validitet som brukar diskuteras i vetenskapliga 

sammanhang. Ytvaliditet är en av dessa, vilken handlar om att frågorna vid ett första intryck 

verkar handla om det som sägs ska mätas (Bryman, 2011). Eftersom vi skickade ut enkäten till 

ett antal personer innan den skickades till urvalet fick vi möjlighet att låta testpersonerna dela 

med sig av sina upplevelser angående huruvida de ansåg att frågorna stämde överens med vad 

studien avsåg mäta. Samtliga respondenter upplevde att frågorna korrelerade med det som 

avsågs mätas. Vi bedömer således att studien hade en god ytvaliditet. 

 

Reliabiliteten handlar om studiens tillförlitlighet. Detta innebär att om studien skulle ha en hög 

reliabilitet så skulle resultatet bli detsamma om studien skulle genomföras igen. Studien skulle 

inte vara påverkad av tillfälliga eller slumpmässiga betingelser (jfr. Bryman, 2011). Måttet 

reliabilitet handlar alltså om hur stabil och pålitlig mätningen är eller om det finns något som 

stör mätningen och därmed försämrar precisionen i mätningen. Det är svårt att bedöma graden 

av reliabilitet vid enstaka mätningar (Barmark & Djurfeldt, 2015). För att mäta i vilken 

utsträckning studien har hög reliabilitet hade vi behövt skicka ut enkäten till samma 

respondenter en gång till för att se om svaren skulle bli lika eller inte. Detta hade vi inte 

möjlighet till då det både är resurs- och tidskrävande och därför är det svårt att avgöra graden 

av reliabilitet. Problematiken möttes istället genom att vi var tydliga i formuleringen av frågor, 

påståenden och svarsalternativ för att minimera godtyckliga svar och missförstånd och därmed 

det slumpmässiga mätfelet (jfr. Barmark & Djurfeldt, 2015). Vi hämtade även inspiration till 

items från ett befintligt mätinstrument från en masteruppsats (se Balogh & Ekehammar, 2005), 

vilket vanligtvis innebär att reliabiliteten i den egna studien förstärks (jfr. Barmark & Djurfeldt, 

2015). Vi har även tagit hänsyn till reliabiliteten genom att testa mätinstrumentet på tio 

personer innan det faktiska utskicket. 

 

För att mäta den interna reliabiliteten användes måttet Cronbachs alfa. Vi lade ihop item 10, 

11 och 12 (se Bilaga 2), vilka är operationaliseringar av begreppet kompetens, och fick i SPSS 

fram ett värde på 0,77. Bryman (2011) menar att en tumregel ofta är att 0,8 ses som en 

acceptabel nivå för den interna reliabiliteten, men att många forskare godtar en något lägre 

nivå. Vi bedömer att den interna reliabiliteten i detta fall ligger på en acceptabel nivå eftersom 

den är nära 0,8. Den interna reliabiliteten mättes även i begreppet ”arbetsplatskultur”. Även 
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här användes Cronbachs alfa som mått. Vi slog ihop samtliga påståenden tillhörande item 16 i 

enkäten (se Bilaga 2) och fick fram värde 0,58, vilket är lägre än önskvärt. Den interna 

reliabiliteten för detta begrepp bedöms således vara relativt svag. 
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5 Resultat och analys 

I detta avsnitt presenteras de resultat som genererats via enkätsvaren från studiens deltagare. 

För att presentera dessa används diagram framtagna från Office Word. Diagrammen används 

för att på ett visuellt och tydligt sätt lyfta fram resultaten. I samband med redovisning av 

resultaten följer en analys. För att tolka och förstå resultaten aktiveras studiens 

begreppsramverk. Analysen genomsyras av ett sociokulturellt perspektiv på lärande då 

samtliga analyser bygger på att medarbetare verkar i samspel med sin omgivning. 

 

5.1 Nya kompetenser och lärande från utbildningsinsatser 

För att besvara frågeställningen ”I vilken utsträckning upplever medarbetare att 

utbildningsinsatser leder till nya kompetenser och lärande i arbetet?” har diagram 5.1.1, 5.1.2, 

5.1.3 och 5.1.4 varit behjälpliga. I analysen nedan antas det som Kock (2010) kallar för 

utbildningsperspektivet, det vill säga att lärande sker genom en överförings- och 

tillägnelseprocess.  
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5.1.1 Utbildningstillfällen 

 

Diagram 5.1.1 Stapeldiagram: Deltagande i utbildningar under det senaste året (obligatoriska 

och frivilliga) 

 

I diagram 5.1.1 visas antalet utbildningar respondenterna hade deltagit i under det senaste året. 

Blå staplar representerar antalet kurser respondenterna hade deltagit i som varit direkt påbud 

från organisationen och orangea staplar representerar antalet kurser de hade genomfört på eget 

initiativ. Värt att notera är att vi i diagrammet kan se att det var vanligare att genomgå 

utbildningar som var obligatoriska än att frivilligt gå utbildningar. Nästan samtliga 

respondenter hade genomgått en eller flera obligatoriska utbildningar medan nära tre av fyra 

medarbetare hade genomgått utbildningar på eget initiativ. Vi kan i diagrammet se att endast 

en femtedel av respondenterna deltagit i mer än två frivilliga utbildningar under det senaste 

året. Diagrammet visar att en av fyra medarbetare inte deltagit i någon utbildning alls på eget 

initiativ det senaste året. Något mer frekvent förekommande var de utbildningar som 

genomförts som varit påbud från organisationen, där närmare tre av fyra medarbetare deltagit 

i fler än två sådana utbildningar under senaste året. 
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För att behandla frågeställningen gällande i vilken utsträckning medarbetare upplever att 

utbildningsinsatser leder till nya kompetenser och lärande har vi analyserat i vilken mån det 

över huvud taget förekom vad Ellström (1992) kallar för kompetensutveckling. Genom en 

mätning av hur många utbildningstillfällen respondenterna hade deltagit i under det senaste 

året (se diagram 5.1.1) har vi fått en indikation på i vilken utsträckning organisationerna gjort 

planlagda åtgärder för att påverka kompetenserna på arbetsplatsen. I princip samtliga 

respondenter uppgav att de hade genomfört minst en utbildning som varit direkt påbud och 

nära tre fjärdedelar av respondenterna angav att de frivilligt hade genomfört utbildningar. 

Utbildning av personal är en av åtgärderna som Ellström räknar in som kompetensutveckling, 

vilket gör att vi genom resultat från diagram 5.1.1 kan konstatera att eftersom personal i hög 

utsträckning genomfört utbildningar har de också erhållit en åtgärd som räknas in som 

kompetensutveckling. 

 

5.1.2 Nya färdigheter från deltagande i utbildningar 

 

Diagram 5.1.2. Stapeldiagram: Nya färdigheter i yrkesroll efter deltagande i utbildning 

 

I diagram 5.1.2 (n=43) kan avläsas att de allra flesta respondenterna instämde i att utbildningar 

hade lett till nya färdigheter. Det var endast en person som angav ett svar lägre än värde 3 på 

Likertskalan. Detta är anmärkningsvärt då det indikerar att respondenterna i mycket hög 

utsträckning upplevde att utbildningsinsatser lett till nya färdigheter. Då vi i denna studie har 

operationaliserat begreppet kompetens till ”färdighet” i enkäten tolkar vi resultat från diagram 

5.1.2 som att respondenterna upplevde att nya kompetenser i hög utsträckning genererats via 
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utbildningsinsatser. En av fem angav mittenalternativet på Likertskalan, vilket kan tolkas som 

ett neutralt ställningstagande till påståendet. Nära fyra av fem respondenter upplevde att de 

förvärvat nya kompetenser i förhållande till sin yrkesroll efter avslutad utbildning. Eftersom 

kompetens syftar till den potentiella handlingsförmågan en individ har i förhållande till en viss 

situation (i detta fall yrkesrollen) kan det tolkas av resultatet som att respondenterna i hög 

utsträckning upplevde att de erhållit ny kompetens från utbildningar. Man kan även tolka det 

som att respondenterna upplevde att en kompetensutveckling hade skett, eftersom deras svar 

indikerar att kompetenser på den interna arbetsmarknaden hade påverkats (jfr. Ellström, 1996). 

Att respondenterna upplevde att nya kompetenser utvecklats kan det utifrån studiens teoretiska 

begreppsramverk tolkas som att lärande skett, åtminstone om det handlar om relativt varaktiga 

förändringar hos individen som skapats i samspel med omgivningen (jfr. Ellström 1992). 

Eftersom påståendet i enkäten (se Bilaga 2, item 10) handlade om yrkesrollen kan detta peka 

på att det handlar om relativt varaktiga förändringar som skapats, och därav har lärande 

potentiellt skett med utgångspunkt i Per-Erik Ellströms definition av lärande. 

 

5.1.3 Relevans av utbildningarnas innehåll 

 

Diagram 5.1.3 Stapeldiagram: Relevans av utbildningarnas innehåll 

 

Gällande påståendet ”Innehållet i de flesta utbildningarna är relevant för mina arbetsuppgifter” 

(n=43) angav mer än fyra av fem respondenter ett värde högre än tre (se diagram 5.1.3). Det 

var endast en person som angav ett värde lägre än 3. Det var alltså vanligare att respondenter 
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upplevde en relevans av innehållet i utbildningar än att de inte upplevde en relevans. Resultatet 

tyder på att respondenterna upplevde att utbildningarnas innehåll varit relevant i förhållande 

till deras arbetsuppgifter i de allra flesta fallen. Eftersom kompetens innebär en individs 

potentiella handlingsförmåga i relation till en viss situation, i detta fall arbetsuppgiften, kan 

resultatet tolkas som att handlingsförmågan hos respondenterna stärkts eftersom innehållet i 

utbildningarna varit relevant för arbetsuppgifterna. Resultaten kan utifrån en sådan tolkning 

peka på att kompetensen höjts för de allra flesta respondenter efter avslutade utbildningar. 

Eftersom respondenterna i hög utsträckning upplever att innehållet i utbildningarna varit 

relevant tolkar vi det som att det de lärt sig i utbildningarna kommit till användning i arbetet. 

För att kompetensutveckling ska leda till önskade resultat är detta en viktig faktor (jfr. Ellström, 

2010). Vi tolkar därför resultatet som att kompetensutveckling har haft goda chanser att lyckas 

för deltagarna i studien. 

 

5.1.4 Innehållet i utbildningar 

 

Diagram 5.1.4. Stapeldiagram: Nöjdhet med innehåll i utbildningar 

 

Vid påståendet ”Jag är generellt sett nöjd med innehållet i de utbildningar jag deltagit i” (n=43) 

svarade omkring en tiondel av respondenterna att de instämde helt, tre fjärdedelar angav värde 

4 på skalan och omkring en tiondel angav värde 3 (se diagram 5.1.4). Anmärkningsvärt är att 

vi i diagrammet kan se att ingen valde ett värde lägre än 3, vilket kan tolkas som att ingen varit 

missnöjd med innehållet i de utbildningar de deltagit i under det senaste året. Då nära nio av 
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tio respondenter angav ett högt värde på skalan kan det tolkas som att utbildningar på något 

sätt varit värdefulla för respondenterna. Det är samtidigt relativt ovanligt att respondenterna 

angav att de instämde helt i påståendet, vilket kan tyda på att de upplevde att 

utbildningsinsatserna saknade något. 

 

Utifrån utbildningsperspektivet kan resultat från diagram 5.1.4 tyda på att medarbetarna via 

utbildningar tillförts nya kunskaper och därmed ökat sina förutsättningar för att genomföra 

nuvarande eller kommande arbetsuppgifter på ett bättre sätt, eftersom de varit nöjda med 

utbildningarnas innehåll (jfr. Kock, 2010). Att resultatet visar att respondenterna var nöjda med 

de utbildningar de deltagit i betyder dock inte per automatik att utbildningarna lett till nya 

kompetenser och lärande. Att de varit nöjda med utbildningarna skulle kunna bero på att de 

tyckte att utbildningarna varit roliga eller givande på ett personligt plan. Det är dock värt att 

notera att samtidigt som de varit nöjda med innehållet i utbildningarna så har de upplevt att 

utbildningarna haft relevans för deras arbetsuppgifter (se diagram 5.1.3) och att nya färdigheter 

genererats (se diagram 5.1.2). Nöjdheten skulle således kunna förklaras av upplevd nytta med 

utbildningarna. Kompetensutveckling enligt Ellström (1996) ses som en beteckning för olika 

system av åtgärder för att höja individers kompetenser som sedan kan nyttjas. Med 

utgångspunkt i Ellströms förklaring av kompetensutveckling tolkar vi det sammantagna 

resultatet från ovanstående diagram som att kompetensutveckling har haft goda möjligheter att 

ske eftersom organisationers utbildningsinsatser enligt respondenternas upplevelser kommit till 

nytta och lett till nya kompetenser. 

 

5.2 Användning av nyvunnen kompetens i det dagliga arbetet 

I besvarandet av frågeställningen ”I vilken mån upplever medarbetare att de får användning av 

nyvunnen kompetens i det dagliga arbetet som de fått via utbildningsinsatser?” ligger diagram 

5.2.1 och diagram 5.2.2 till grund för analysen. I analysen utgår vi till viss del från det Kock 

definierar som utbildningsperspektivet, det vill säga att lärande betraktas som en aktivitet som 

kan ge nya kunskaper, och till viss del från ett deltagarperspektiv som ser på lärande som en 

process där möjlighet till deltagande och lärande i det dagliga arbetet är viktigt (jfr. Kock, 

2010).  
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5.2.1 Förväntningar från överordnade efter deltagande i utbildning 

 

Diagram 5.2.1 Stapeldiagram: Överordnades förväntningar på anställda efter deltagande i 

utbildning 

 

Huruvida respondenterna upplevde att överordnade generellt sett förväntade sig mer av dem 

efter genomförda utbildningar (n=42) fanns en spridning i respondenternas angivna svar (se 

diagram 5.2.1). Nästan lika många svarade lägre än värde 3 som högre än värde 3 på skalan. 

Respondenternas svar visar därför på en delad uppfattning gällande påståendet. Endast en 

tiondel angav att de instämde helt i att överordnade generellt sett förväntar sig mer av dem i 

arbetet efter deltagande i utbildningar. Detta är anmärkningsvärt eftersom det krävs en 

förändring i arbetet för att kompetensutveckling ska ha skett (jfr. Ellström, 2010). Om 

överordnande inte förväntar sig mer kan det tyda på att en förändring i arbetet inte skett och 

därmed att kompetensutvecklingen inte lyckats. Fler än en av tre respondenter upplevde dock 

att överordnade förväntade sig mer av dem i arbetet efter avslutad utbildning. Detta kan tolkas 

som att kvalifikationskraven i dessa fall har höjts efter deltagande i utbildningar, eftersom 

arbetsgivaren objektivt krävt mer av arbetstagaren i arbetet efter avslutad utbildning (jfr. 

Ellström, 1992). Det var samtidigt mer än en tredjedel av respondenterna som angav ett värde 

lägre än tre, vilket kan indikera att företagen i dessa fall saknade en plan med utbildningarna 

och att risken fanns att kompetenser inte kommit till användning i det dagliga arbetet. Det är 

dock möjligt att medarbetarna inte uppfattat överordnades ökade förväntningar, även om de i 

realiteten har haft ökade förväntningar. 
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5.2.2 Användning av färdigheter från avslutad utbildning i det dagliga arbetet 

 

Diagram 5.2.2 Stapeldiagram: Användning av nya färdigheter från avslutad utbildning i det 

dagliga arbetet 

 

Vid påståendet om nya färdigheter från avslutad utbildning oftast kommer till användning i 

medarbetarnas dagliga arbete (n=42) angav ingen respondent ett värde lägre än 3 (se diagram 

5.2.2). Detta är beaktansvärt eftersom respondenterna således upplevde att färdigheter från 

utbildningsinsatser oftast kom till användning i det dagliga arbetet. Nära sju av tio respondenter 

angav värde 4 eller högre i påståendet. Diagrammet visar att lite mer än en tredjedel av 

respondenterna hade ett neutralt ställningstagande till påståendet. I relation till att överordnade 

inte alltid förväntade sig mer av sina medarbetare efter avslutad utbildning (se diagram 5.2.1) 

och att det då fanns risk att kompetenser inte kommit till användning i arbetet, visar resultat 

från diagram 5.2.2 att så inte var fallet. Att resultatet visar att respondenterna i hög utsträckning 

upplevde att de fått användning av nya färdigheter i det dagliga arbetet tyder på att 

organisationerna på olika sätt ändå hade skapat förutsättningar för medarbetarna att använda 

sig av nya kompetenser i det dagliga arbetet. Detta indikerar att förändringar skett i det dagliga 

arbetet efter deltagande i utbildning, vilket i sin tur per definition handlar om att 

kompetensutveckling ägt rum (jfr. Ellström, 2010). På så vis har organisationerna tagit tillvara 

på och fått utdelning av de investeringar som gjorts i kompetensutvecklingsinsatser, då 

nyvunna kompetenser från utbildningar haft möjlighet att skapa värde i den dagliga 

verksamheten. 
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5.3 Uppföljning av utbildningsinsatser 

Angående frågeställningen ”I vilken utsträckning upplever medarbetare att ansvariga i 

organisationen utvärderar utbildningsinsatser?” har resultat från diagram 5.3.1, 5.3.2 och 5.3.3 

legat till grund för analysen som följer nedan. 

 

5.3.1 Uppföljning av utbildningsinsatser 

 

Diagram 5.3.1 Stapeldiagram: Uppföljning av utbildningar 

 

Resultatet visar att svaren var spridda bland respondenterna i huruvida de uppfattade att 

ansvariga i organisationerna följde upp utbildningar eller inte (n=42) (se diagram 5.3.1). 

Hälften av respondenterna angav ett värde högre än 3 på skalan, medan en tredjedel angav ett 

värde lägre än 3. Resterande respondenter angav mittenalternativet. Värt att notera är att en 

tredjedel av respondenterna inte upplevde att ansvariga i organisationerna följde upp avslutade 

utbildningar, vilket gör det svårt för de ansvariga att veta om det skett någon förändring för 

medarbetarna när de återgår till arbetet. För att kompetensutveckling ska ske krävs en 

förändring i arbetet (jfr. Ellström, 2010). Per definition blir det då svårare för ansvariga att veta 

om det skett någon kompetensutveckling. Ur ett utbildningsperspektiv kan utfallet av en 

utbildningsinsats mätas (jfr. Kock, 2010). Ansvariga i organisationer kan via uppföljning 

således få information om huruvida utbildningsinsatser gett medarbetare nya kompetenser eller 

inte. Med utgångspunkt i resultatet gör vi tolkningen att det finns en spridning i huruvida 

ansvariga skapar möjligheter till att ta del av utbildningsinsatsernas utfall. 
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Kompetensutveckling ses i denna studie i som ett summerat uttryck för planlagda åtgärder som 

kan påverka utbudet av kvalifikationer och/eller kompetenser. Eftersom en av tre respondenter 

angav att utbildningar inte följdes upp (se diagram 5.3.1) kan det ifrågasättas hur väl ansvariga 

i organisationerna planerar för utbildningar och huruvida de i så fall har kontroll över utbudet 

av kvalifikationer och kompetenser på arbetsplatsen. Utan utvärdering finns ingen möjlighet 

för organisationens ansvariga att veta om utbildningsinsatserna lyckats eller inte. 

 

5.3.2 Uppföljning av synpunkter från utvärdering 

 

Diagram 5.3.2 Stapeldiagram: Uppföljning av synpunkter 

 

Vid påståendet om medarbetares synpunkter från utvärderingar efter avslutade utbildningar i 

de flesta fall följs upp (n=43) kan vi i diagram 5.3.2 se en spridning i svaren. Anmärkningsvärt 

är att mer än hälften av respondenterna angav ett neutralt svarsalternativ på skalan. Detta kan 

tolkas på olika sätt. Det skulle kunna tyda på en osäkerhet hos respondenterna i huruvida de 

upplever att ansvariga tar hänsyn till synpunkterna. Det skulle också kunna innebära att de 

ibland upplever att utbildningar följs upp och att de ibland inte följs upp. Hur som helst är det 

värt att notera den stora andelen angivna svar på värde 3. Detta innebär att endast hälften av 

respondenternas svar ger mer konkret information om huruvida synpunkter upplevs följas upp 

eller inte. Det var inte ens en tiondel av respondenterna som instämde helt gällande huruvida 

synpunkter från skriftliga och/eller muntliga utvärderingar följdes upp av ansvariga i 
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organisationen och totalt angav endast en tredjedel ett värde högre än 3 (se diagram 5.3.2). En 

fjärdedel av respondenterna angav ett värde lägre än 3. Eftersom utvärderingar utgör en 

värdefull källa till medarbetares synpunkter från utbildningar som genomförts, kan resultatet 

tyda på att organisationer i ett av fyra fall går miste om den potentiellt värdefulla informationen. 

Uppföljning av utvärderingar leder till potentiella förbättringar som skapar bättre 

förutsättningar för att höja den allmänna kompetensen hos individer som sedan skulle kunna 

nyttjas, vilket per definition ger förutsättningar för kompetensutveckling (jfr. Ellström, 1996). 

Då resultatet inte tyder på att synpunkter följs upp i någon högre utsträckning kan det tolkas 

som att kompetensutvecklingsmöjligheterna potentiellt har begränsats.  

 

5.3.3 Hur uppföljning sker 

 

Diagram 5.3.3 Stapeldiagram: Hur uppföljning sker 

 

På frågan om vilket/vilka sätt som avslutade utbildningar följs upp av ansvariga i 

organisationen (n=43) var flera val möjliga för varje respondent (se diagram 5.3.3). 

Diagrammet visar att nära tre fjärdedelar av respondenterna angav att utbildningar följs upp via 

utvärderingsformulär. Diagrammet visar att detta var det vanligaste sättet att utvärdera 

avslutade utbildningar på. Det näst vanligaste sättet att följa upp utbildningsinsatser på var via 

samtal med närmaste chef, vilket omkring två av fem uppgav. Nära en av fyra respondenter 
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angav att tid för reflektion med kollegor var ett sätt för organisationen att följa upp utbildningar 

på. En respondent angav att utvärderingar utförs på annat sätt. Beaktansvärt är att nästan en 

femtedel av respondenterna angav att utbildningsinsatser inte följs upp alls. Ur ett 

utbildningsperspektiv (jfr. Kock, 2010) kan man med hjälp av olika former av uppföljningar 

fastställa om utbildningar genererat nya kompetenser. I de fallen där uppföljning inte skett har 

organisationen ingen möjlighet att kontrollera för om kompetenser tillägnats medarbetarna. 

 

5.4 Arbetsplatskultur 

För att kompetensutveckling ska kunna leda till goda effekter krävs att det ges förutsättningar 

för informellt lärande (jfr. Ellström, 2010; Kock, 2010). För att besvara forskningsfrågorna ”I 

vilken utsträckning upplever medarbetare att utbildningsinsatser leder till nya kompetenser och 

lärande i arbetet?” och ”I vilken mån upplever medarbetare att de får använda sig av nyvunnen 

kompetens i det dagliga arbetet som de fått via utbildningsinsatser?” är det av relevans att veta 

huruvida informellt lärande gavs utrymme på arbetsplatsen via arbetsplatskulturen. Nedan 

analyseras det item i enkäten (se Bilaga 2, item 16) som behandlade arbetsplatskulturen då en 

god arbetsplatskultur möjliggör informellt lärande. 

 

Diagram 5.4 Stapeldiagram: Arbetsplatskultur 

 

Item 16 (se Bilaga 2) ställde upp fem olika påståenden som respondenterna kunde gradera från 

”tar helt avstånd” till ”instämmer helt” (n=43). Uppseendeväckande är att diagram 5.4 visar att 
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ingen av respondenterna angivit att de tar avstånd på något av påståendena rörande 

arbetsplatskultur. Totalt sett var det endast två respondenter som angav ett neutralt 

svarsalternativ på samtliga påståenden om arbetsplatskultur. Samtliga respondenter upplevde 

att arbetsplatsklimatet var positivt och att de hade stöttande kollegor. Samtliga respondenter 

angav även att de delade med sig av sina kunskaper till sina kollegor. På påståendet rörande 

huruvida medarbetarens närmaste chef var stöttande angav alla utom en att de helt eller delvis 

instämde. Värt att notera angående detta påstående är att mer än fyra av fem respondenter angav 

att de instämde helt. Gällande påståendet huruvida kollegor delade med sig av sina kunskaper 

till respondenten i fråga angav samtliga, med undantag för en respondent, att de instämde helt 

eller delvis.  

 

Resultat från diagram 5.4 visar att i princip samtliga respondenter upplevde att 

arbetsplatskulturen var positiv. En bra arbetsplatskultur skapar förutsättningar för att 

kompetensutvecklingsinsatser ska få goda effekter (jfr. Ellström, 2010). Därför relaterar 

frågorna rörande arbetsplatskultur till syftet och forskningsfråga 1 och 2 (se avsnitt 1.1 Syfte 

och avsnitt 1.2 Frågeställningar). De utbildningar som respondenterna deltagit i har i och med 

den goda arbetsplatskulturen haft goda chanser att leda till kompetensutveckling (jfr. Ellström, 

2010; Byström, 2010). Detta gynnar organisationen på så vis att medarbetaren i fråga i så fall 

har fått möjlighet att prestera bättre i förhållande till sin yrkesroll. Den positiva 

arbetsplatskulturen är också fördelaktig i förhållande till kompetensutveckling utifrån det som 

Kock (2010) kallar för deltagarperspektivet. Detta eftersom medarbetarnas möjligheter till 

informellt lärande har haft bättre förutsättningar i och med gott arbetsplatsklimat samt upplevt 

stöd från kollegor och chefer (jfr. Kock, 2010). Organisationerna har agerat i enlighet med den 

teoretiska utgångspunkten att formellt och informellt lärande förutsätter varandra (jfr. Kock, 

2010; Ellström, 2010). Detta eftersom diagram 5.1.1 visar att majoriteten av deltagarna 

genomgått formella utbildningar under det senaste året samtidigt som diagram 5.4 indikerar att 

det funnits goda chanser för informellt lärande via arbetsplatskulturen. Organisationerna har 

således kompletterat formella utbildningsinsatser med goda förutsättningar för informellt 

lärande. 

  



   
 

48 
 

5.5 Sammanfattning av resultat och analys 

Det visade sig vara vanligare att genomgå obligatoriska utbildningar än att frivilligt gå 

utbildningar. Generellt sett upplevde majoriteten av respondenterna att de varit nöjda med 

innehållet i utbildningarna de deltagit i, att utbildningar lett till nya färdigheter i yrkesrollen 

samt att innehållet i utbildningarna varit relevanta för arbetsuppgifterna. Detta indikerar att 

respondenterna, trots att många av dem vittnade om att överordnade generellt sett inte 

förväntade sig mer av dem efter genomförda utbildningar, i hög utsträckning erhållit kompetens 

från utbildningar och att en kompetensutveckling skett. Både informellt och formellt lärande 

har varit inslag i lärprocessen, eftersom samtliga respondenter erhållit nya färdigheter från 

utbildningar samtidigt som arbetsplatskulturen på företagen varit tillåtande för informellt 

lärande. Detta indikerar att kompetensutvecklingsinsatser som organisationen finansierat 

lyckats eftersom det skett en förändring när medarbetarna återvänt till arbetet.  

 

En övervägande del av respondenterna upplevde att organisationernas ansvariga följde upp 

utbildningar som medarbetarna genomfört. Dock var det endast en tredjedel som angav värde 

4 eller 5 angående att synpunkter från skriftliga och/eller muntliga utvärderingar följdes upp 

av ansvariga i organisationen. Att tre fjärdedelar angav lägre värden än 4 begränsar de 

potentiella förbättringar som skulle kunna ha gjorts utifrån medarbetarnas åsikter, vilket i sin 

tur skulle ha kunnat skapa ännu bättre förutsättningar att höja den allmänna kompetensen. Det 

var nästan en femtedel av respondenterna som inte fick uppföljning alls, vilket gör det svårt för 

ansvariga i företagen att i de fallen få reda på om syftet med utbildningarna blivit uppfyllt. 

 

5.5.1 Sammanfattning av huvudresultat 

Nedan redovisas en sammanfattning av huvudresultaten i studien, kategoriserade under 

respektive forskningsfråga. 

 

I vilken utsträckning upplever medarbetare att utbildningsinsatser leder till nya kompetenser 

och lärande i arbetet? 

Genom en analys av resultatet har vi kommit fram till att respondenterna i mycket hög 

utsträckning upplever att utbildningsinsatser leder till nya kompetenser och lärande. Detta 
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eftersom nästan samtliga respondenter ansåg att de utbildningar de fått via organisationen lett 

till nya färdigheter och att innehållet varit relevant för deras arbetsuppgifter. Lärande har i hög 

utsträckning varit inslag i de utbildningsinsatser respondenterna deltagit i. Genom studiens 

teoretiska begreppsramverk kan enkätsvaren angående arbetsplatskultur tolkas som att 

respondenterna upplevt att informellt lärande har haft möjlighet att äga rum, vilket i sin tur 

gynnar det formella lärandet, då det informella och det formella lärandet är beroende av 

varandra (jfr. Kock, 2010; Ellström, 2010). Studiens resultat visar att organisationerna innehar 

både formellt lärande och informellt lärande på arbetsplatserna. Detta är fördelaktigt om man 

ser till tidigare forskning som kommit fram till att en integrerad kompetensutvecklingsstrategi 

på olika sätt har positiva effekter på medarbetare och organisationer (Kock & Ellström, 2011; 

Park & Jacobs, 2011; Schreurs et al., 2016). Exempelvis visade Park och Jacobs (2011) studie 

att investeringar i arbetsplatslärande ökade medarbetarkompetens och därmed indirekt 

organisationens finansiella prestationer, vilket också Aguinis och Kraigers (2009) studie 

visade. 

 

Utifrån utbildningsperspektivet, där lärande ses som en aktivitet som ger individen nya 

kunskaper via en överförings- och tillägnelseprocess (jfr. Kock, 2010), kan resultatet tolkas 

som att lärande haft möjlighet att ske eftersom respondenterna i hög utsträckning upplevde att 

de tillägnat sig nya färdigheter efter avslutade utbildningar. Lärande har även haft goda 

förutsättningar att ske utifrån deltagarperspektivet, eftersom respondenterna angivit att de fått 

möjlighet att använda sig av nyvunna färdigheter i arbetet, vilket är en viktig förutsättning för 

lärande utifrån deltagarperspektivet (jfr. Kock, 2010). Tidigare forskning pekar på att 

överföringen av kompetens från utbildningsinsatser till det dagliga arbetet ofta är en 

problematisk process (jfr. Martin, 2010; Grossman & Salas, 2011; Van den Bossche et al., 

2010). Resultat från denna studie är därför förvånande eftersom denna process inte upplevts 

problematisk för studiens respondenter då de upplevde att de tillförts kompetenser i deras 

yrkesroll samt att de fått användning av dessa kompetenser i sitt dagliga arbete. Genom en 

analys via studiens teoretiska begreppsramverk kan det tolkas som att lärande utifrån det 

sociokulturella perspektivet i hög utsträckning har haft möjlighet att äga rum för 

respondenterna eftersom de i sociala kontexter tillägnat sig nya kompetenser (jfr. Säljö, 2005). 
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I vilken mån upplever medarbetare att de får användning av nyvunnen kompetens i det dagliga 

arbetet som de fått via utbildningsinsatser? 

Trots att det var spritt bland respondenterna i huruvida deras överordnade förväntade sig mer 

av dem i arbetet, upplevde respondenter i hög utsträckning att de hade användning av nyvunna 

kompetenser från utbildningar i det dagliga arbetet och att innehållet i utbildningarna hade 

relevans för arbetsuppgifterna. Genom en användning av det teoretiska begreppsramverket som 

glasögon för analys kan det tolkas som att trots att det inte alltid funnits ökade 

kvalifikationskrav i arbetsuppgifterna från arbetsgivarens sida så har kompetenserna ändå 

kommit till användning. Detta eftersom samtliga respondenter angav värde 3 eller högre i 

påståendet gällande huruvida nya färdigheter oftast kommer till användning i det dagliga 

arbetet. I denna forskningsfråga ligger resultat från vår studie i linje med tidigare forskning. 

Resultat från tidigare forskning identifierade bland annat möjligheter till utförande som en av 

de viktigaste faktorerna relaterat till arbetsmiljön när det kom till överföring av nya 

kompetenser från utbildning till det dagliga arbetet (se Grossman & Salas, 2011). Majoriteten 

av respondenterna i denna studie svarade att nya färdigheter från avslutad utbildning oftast kom 

till användning i deras dagliga arbete. Detta innebär att medarbetarna fått möjlighet att använda 

sig av nya färdigheter i sitt arbete och organisationen har således uppfyllt ett av kriterierna för 

överföring av nya kompetenser från utbildning till det dagliga arbetet, vilket i tidigare forskning 

har visat sig vara en viktig förutsättning. 

 

I vilken utsträckning upplever medarbetare att ansvariga i organisationen utvärderar 

utbildningsinsatser? 

Fyra av fem respondenter upplevde att ansvariga i organisationen utvärderade 

utbildningsinsatser i någon form. I enlighet med studiens begreppsramverk kan utvärderingen 

ske via utvärderingsformulär, samtal med chef och via reflektion med kollegor där 

reflektionerna kommer ansvarige till dels (se avsnitt 3.5 Utvärdering). Resultatet från studien 

visar att det vanligaste sättet att utvärdera utbildningar på var via utvärderingsformulär. 

Resultatet visar dock att en femtedel av respondenterna uppgav att ansvariga i organisationen 

inte utvärderade utbildningsinsatser alls. Angående huruvida synpunkter från utvärderingar 

följdes upp var det ca en tredjedel av respondenterna som angav att de följdes upp, ca en 

fjärdedel som angav att de inte följdes upp medan mer än hälften angav mittenalternativet. För 
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att kompetensutveckling ska lyckas är det fördelaktigt att organisationen utvärderar och följer 

upp medarbetarnas synpunkter på utbildningar. Med tanke på att en femtedel av respondenterna 

angav att utbildningsinsatser inte utvärderas och att en fjärdedel angav att synpunkter från 

utvärderingar inte följdes upp kan det tolkas som att kompetensutveckling i dessa fall har sämre 

möjlighet att kontrolleras för. I ett av tre fall instämde respondenterna inte i påståendet 

”Utbildningar följs oftast upp av ansvariga i organisationen”. I dessa fall har organisationerna 

inte haft någon kontroll över vad utbildningarna lett till (jfr. MacRae & Skinner, 2011). De har 

heller inte fått reda på medarbetarnas uppfattningar och åsikter om utbildningarna som 

genomförts. 
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6 Diskussion 

Detta avsnitt inleds med att vi sätter studiens resultat i förhållande till studiens inledning och 

tidigare forskning. Därefter diskuteras begränsningar med studien för att sedan följas av förslag 

på vidare forskning. Avsnittet avslutas med en presentation av studiens konklusioner. 

 

6.1 Avslutande reflektion 

Vad som händer efter en utbildning har visat sig ge nästan lika stor effekt som själva 

utbildningen i sig ger, eftersom det är då det visar sig om nya färdigheter faktiskt kommer till 

användning (Salas et al., 2012). Resultat från denna studie visar att överordnade inte alltid 

förväntade sig mer av sina medarbetare efter avslutad utbildning, vilket kan tyda på att nya 

färdigheter inte alltid efterfrågas. I förhållande till resultatet från en studie av Salas et al. (2012) 

innebär detta att överföringen från avslutad utbildning till arbetet möter problematik. Även 

annan tidigare forskning (se Grossman & Salas, 2011; Van den Bossche et al., 2010; Martin, 

2010) visar att det ofta finns problematik i överföringen mellan utbildningar och det dagliga 

arbetet. Trots att resultaten i denna studie pekar på att överordnade inte alltid förväntade sig 

mer av sina medarbetare efter avslutad utbildning visar resultaten även att de allra flesta 

respondenterna upplevde att de utbildningar de deltagit i lett till nya färdigheter i yrkesrollen. 

Majoriteten av respondenterna upplevde också att utbildningsinnehållet varit relevant för deras 

arbetsuppgifter. Här står alltså resultat från denna studie i motsats till tidigare forskning, 

eftersom vårt resultat pekar på att överföring av nya färdigheter från avslutad utbildning 

lyckats. 

 

Grossman och Salas (2011) kom i sin forskning fram till att den upplevda nyttan av 

utbildningen hos individen är en viktig faktor för att överföringen från utbildningen till arbetet 

ska bli lyckad. Resultat från denna studie visar att respondenterna i mycket hög grad upplevde 

att de var nöjda med innehållet i utbildningarna och att innehållet var relevant för deras 

arbetsuppgifter, samtidigt som de upplevde att de fått nya färdigheter i yrkesrollen. Detta 

bekräftar den forskning som Grossman och Salas genomfört, eftersom respondenterna upplevt 

nytta med utbildningar, samtidigt som överföringen blivit lyckad i och med att nya 

kompetenser kommit till användning. 
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I sin forskning identifierade Grossman och Salas (2011) uppföljning som en av de viktigaste 

faktorerna relaterat till överföring av nya kompetenser från utbildning till det dagliga arbetet. 

Resultat från vår studie visar att endast hälften av respondenterna instämde i att utbildningar 

ofta följdes upp av ansvariga i organisationen. Vårt resultat visar att ansvariga i 

organisationerna även behöver förbättra uppföljningen av synpunkter från medarbetares 

utvärderingar eftersom endast en tredjedel av respondenterna angav ett värde högre än 3 

gällande huruvida utvärderingar följdes upp eller inte. Med utgångspunkt i den forskning som 

Grossman och Salas (2011) gjort kan man utläsa att om organisationen vill effektivisera sin 

utbildningsprocess bör ansvariga följa upp utvärderingar i högre omfattning. Detta eftersom 

utvärdering utan uppföljning inte möjliggör förbättringar i samma utsträckning. 

 

Det är vanligt att organisationer lägger stora summor pengar på att utbilda sin personal, då 

globaliseringens framfart för med sig hårdare konkurrens. De organisationer som investerar i 

utbildningsinsatser har sannolikt insett att det humana kapitalet är en viktig faktor för att hålla 

sig konkurrenskraftig (Noe et al., 2014, Hameed & Waheed, 2011, Martin, 2010). Denna 

studies resultat visade att respondenterna deltagit i en eller flera frivilliga och/ eller 

obligatoriska utbildningar under det senaste året. Detta indikerar att organisationerna vi 

undersökt insett värdet av att kompetensutveckla sin personal. I utvecklandet av personalen har 

således företagen i studien skapat möjligheter för att stärka sin produktivitet, hålla sig 

konkurrenskraftiga och uppfylla medarbetarnas utvecklingsbehov (jfr. Salas et al., 2012). 

 

Det investeras årligen stora belopp på kompetensutveckling av personal (jfr. Kock, 2010) med 

förhoppning om att öka prestationen hos både individ och organisation (jfr. Burke & Hutchins, 

2008). Inom de organisationer som vi undersökt har dessa investeringar lett till goda resultat 

om man ser till respondenternas upplevelser. När kompetensutvecklingsinsatser lyckas vinner 

även landet på det, då dess medborgare utvecklas och följaktligen upprätthålls 

konkurrenskraften gentemot andra länder (jfr. Salas et al., 2012). 

 

År 1992 uppmärksammade Ellström att det som har för avsikt att läras ut i en 

utbildningssituation sällan anammas av deltagarna. År 2019 kan vi glädjande konstatera att det 
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i vår studie visat sig att lärande i en social kontext har anammats av studiens deltagare, vilket 

ger en indikation på att investeringar i utbildningsinsatser gett utdelning. 

 

6.2 Studiens begränsningar 

En av studiens begränsningar är att grunden för samplet bestod av ett icke-sannolikhetsurval 

och att det inte var ett oberoende slumpmässigt urval. Således finns ett urvals-bias, som innebär 

att samplets representativitet är skevt. I grunden innebär detta att vi inte har kunnat generalisera 

resultatet till hela populationen. I studien ingick dessutom ett litet antal respondenter, vilket 

också bidrar till problematik angående generaliseringen. Avsikten vid studiens start var att ha 

ett betydligt större antal deltagare. Det ringa antalet deltagare orsakades dels av svårigheter i 

att få tag i respondenter att skicka ut enkäten till och dels av det externa bortfallet vi drabbades 

av under arbetet med studien. Eftersom olika organisationer har olika praktiker är det omöjligt 

för oss att i denna studie tala om hur syftet svarar för andra än dem som ingår som respondenter 

i studien. 

 

En annan begränsning med studien är den bristande möjligheten att studera samtliga faktorer 

som spelar in för att en utbildningsinsats ska bli lyckad och leda till kompetensutveckling. Det 

är ett flertal faktorer som spelar in både före, under och efter en utbildning för att 

utbildningsinsatsen ska ge effekt. Det omfattande arbetet som skulle krävas för att kontrollera 

för samtliga faktorer bedömdes vara för komplext att genomföra i ett examensarbete. Vi valde 

därför att enbart undersöka det som sker efter en utbildning för att begränsa området. 

 

6.3 Vidare forskning 

I sökandet efter tidigare forskning insåg vi att det fanns brist på studier inom vårt fokusområde, 

vilket även andra forskare noterat. Bristen på studier om mätning av 

kompetensutvecklingsinsatser har uppmärksammats av Wallo et al. (2019) och bristen på 

studier om överföringen av nyvunnen kunskap från kurser inom arbetslivet till det dagliga 

arbetet har uppmärksammats av Burke och Hutchins (2008). Det var därför svårt att finna 

studier som var relevanta i förhållande till vårt syfte, i synnerhet när det kom till studier av 

kvantitativ art. Det tycks därför finnas en allmän kunskapslucka i området. För att i någon mån 
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fylla kunskapsluckan i det pedagogiska forskningsfältet kan denna studie ge ett bidrag. De 

studier som finns på området är till övervägande del av kvalitativ art och vi ville därför lyfta in 

ett kvantitativt perspektiv. Vi bidrar således till forskningsområdet genom att bidra med 

kunskap om i vilken utsträckning utbildningsinsatser leder till kompetensutveckling och 

lärande samt i vilken mån utbildningsinsatser utvärderas av ansvariga i organisationen. Vi 

upplever dock att det behövs mer forskning inom området och nedan följer förslag på vidare 

forskning. 

 

Vår studie uppfyllde inte kriterierna för att kunna säga något om hela populationen eftersom 

den inte hade ett slumpmässigt urval samt att antalet respondenter var få. Förslag till vidare 

forskning skulle således kunna vara att genomföra en liknande studie men med ett större urval 

och att det då skulle vara obundet slumpmässigt så att stickprovet skulle få möjlighet att bli 

representativt och generaliserbart. 

 

Resultaten från studien visade att det vanligaste sättet att följa upp en utbildningsinsats på var 

via utvärderingsformulär. Resultaten visade också att medarbetare inte i någon större 

utsträckning upplevde att deras synpunkter från dessa följdes upp. Det skulle vara intressant att 

ta reda på hur utvärderingsformulär tas tillvara på av organisationer. Denna fråga skulle 

potentiellt kunna behandlas i vidare forskning. 

 

I avsnitt ”2 Tidigare forskning” pekade studier på att det finns fler viktiga faktorer för att 

utbildning ska få önskade effekter än dem som vi kontrollerade för i denna studie. I framtida 

forskning skulle man kunna studera i vilken utsträckning dessa faktorer förekommer. Nämnda 

faktorer innefattar bland annat utbildningsdesignen och stöd från kollegor. Detta har potential 

att vara givande både för det arbetslivspedagogiska forskningsfältet och för organisationer.  

 

I vår studie valde vi att begränsa oss till att betrakta fenomenet i generella drag och ingen 

jämförelse har gjorts mellan huruvida olika kön, ålder eller anställningstid påverkade huruvida 

utbildningar leder till nya kompetenser lärande. Att genomföra en studie som tar reda på hur 

dessa faktorer spelar in när det kommer till utvecklande av kompetens och lärande på 
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arbetsplatsen skulle kunna vara intressant att undersöka i vidare studier ur ett 

arbetslivspedagogiskt perspektiv. Om det skulle visa sig vara en skillnad kan det även vara av 

vikt att ta reda på vad som orsakar skillnaderna. 

 

6.4 Konklusion 

Studiens syfte var att bidra med kunskap om i vilken utsträckning medarbetare upplevde att 

utbildningsinsatser lett till kompetensutveckling och lärande samt i vilken mån de upplevde att 

utbildningsinsatser utvärderas av ansvariga i organisationen. Huvudresultaten visade att 

respondenterna i hög utsträckning upplevde att utbildningsinsatser lett till nya kompetenser och 

lärande och samtliga respondenter angav att de i någon mån hade användning av nyvunna 

färdigheter i arbetet. Det var endast hälften av respondenterna som angav att utbildningsinsatser 

följdes upp i högre grad och endast omkring en tredjedel av respondenterna angav att 

synpunkter från utvärderingar i högre grad följdes upp. 

 

Resultat från denna studie har utmanat den forskning som finns på området. Den tidigare 

forskningen som pekar på att överföringen av kompetens från utbildningar till det dagliga 

arbetet ofta misslyckas har utmanats på så vis att vår forskning bidragit med kunskap om att 

processen för studiens respondenter varit lyckad. Studiens begränsningar i form av ett fåtal 

respondenter och en urvalsprocess som gör att urvalet saknar representativitet samt de fåtal 

studier som gjorts på området har lämnat utrymme för framtida forskning att undersöka 

fenomenet vidare och möjligen bekräfta den tidigare forskningen avseende 

överföringsproblematiken. 

 

Resultaten indikerar att organisationerna i studien i relativt liten utsträckning prioriterar sina 

resurser på utvärderingar efter avslutade utbildningar och uppföljning av medarbetares 

synpunkter från utvärderingarna. Från tidigare forskning har vi kunnat utläsa att utvärdering är 

en viktig faktor för att bland annat möjliggöra överföringen av nya kompetenser till det dagliga 

arbetet. Detta innebär att organisationerna borde öka sin prioritering av utvärderingar för att 

potentiellt nå ännu bättre resultat gällande kompetensutveckling. 
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Bilaga 1 

 

Vi är två studenter som läser sista terminen på programmet med inriktning mot personal- och 

arbetslivsfrågor vid Uppsala universitet. Just nu genomför vi en studie för vårt examensarbete 

där det övergripande syftet är att bidra med kunskap om i vilken utsträckning 

personalutbildning leder till nya kompetenser samt om dessa kommer till användning i det 

dagliga arbetet. Genom att delta i studien kan du vara med och bidra till nya kunskaper inom 

det arbetslivspedagogiska forskningsfältet. 

  

Deltagandet i studien är helt frivilligt och det går när som helst att avbryta din medverkan utan 

negativa påföljder. Genom att fylla i enkäten och klicka på “skicka” har du lämnat samtycke 

och godkännande till deltagande i studien. De uppgifter som samlas in kommer endast att 

användas i denna studie. 

  

Studiens resultat kommer att redovisas i en examensuppsats och på seminarier samt publiceras 

på universitetets uppsatsdatabas DIVA. I uppsatsen kommer inga enskilda personer att 

namnges och i den mån namn förekommer, ändras dessa. Alla personuppgifter och andra 

uppgifter som möjliggör identifiering av individer kommer att hanteras konfidentiellt och 

under tystnadsplikt i enlighet med gällande lagstiftning. 

 

Enkäten består av 17 frågor uppdelade i olika avsnitt och tar 3-5 minuter att besvara. Utgå från 

dina egna uppfattningar när du besvarar enkäten. Enkäten ska senast besvaras torsdagen den 

24/4. 

  

Ditt deltagande i studien är värdefullt för oss.  

  

Stort tack! 
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Om du har frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta någon av oss som genomför 

studien: 

  

Jennifer Holst:  

Jennifer.Holst.5730@student.uu.se 

  

Jennifer Malm:  

Jennifer.Malm.9824@student.uu.se 

  

Handledare: Lizbeth Engström, universitetslektor  

Lizbeth.engstrom@edu.uu.se  

018-4711648 
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Bilaga 2 
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Bilaga 3 

 

Bakgrundsfaktorer 

        
  Antal (st) Andel (%) 

Företag     

A 36 83,7 % 

B 7 16,3 % 

Totalt svarande: 43   

      

Könsfördelning     

Man 12 27,9 % 

Kvinna 31 72,1 % 

Annat 0 0,0 % 

Totalt svarande: 43   

      

Åldersfördelning     

< 20 år 0 0 % 

20-29 år 9 20,9 % 

30-39 år 21 48,8 % 

40-49 år 11 25,6 % 

50-59 år 1 2,3 % 

60-69 år 1 2,3 % 

> 69 år 0 0 % 

Totalt svarande: 43   

      

Avdelning     

HR 34 79,1 % 

Försäljning 4 9,3 % 

Produktion 1 2,3 % 

Annat 4 9,3 % 

IT 0 0 % 

Ekonomi 0 0 % 

Inköp 0 0 % 

Administration 0 0 % 

Marknadsföring 0 0 % 

Information/ 

Kommunikation 0 0 % 

Totalt svarande: 43   
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Bakgrundsfaktorer 

      
  Antal (st) Andel (%) 

Sektor     

Privat 39 90,7 % 

Offentlig 4 9,3 % 

Totalt svarande: 43   

      

Anställningstid     

< 1 år 9 20,9 % 

1-2 år 9 20,9 % 

3-5 år 15 34,9 % 

6-10 år 6 14,0 % 

> 10 år 4 9,3 % 

Totalt svarande: 43   

 


