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Sammanfattning  
Syftet med denna studie är att undersöka och kartlägga hur medarbetarna på ett 
företag som arbetar med kompetensutveckling resonerar kring sin egen 
kompetensutveckling, detta i relation till företagets kompetensutvecklingskultur. De 
två formulerade frågorna är; Hur ser företagets kompetensutvecklingskultur ut ur 
medarbetarnas perspektiv samt Hur ser medarbetarnas individuella 
kompetensutvecklingskultur ut ur medarbetarnas perspektiv. Studien gjordes i 
samverkan med ett företag och studiens empiri bygger på en enkätundersökning med 
69 konsulter som arbetar på olika enheter inom företaget. Den teoretiska 
referensramen består av Bryk och Schneiders teori om relationell tillit och Wermkes 
teori om kompetensutvecklingskultur. Studien utgår från tidigare forskning som 
behandlar kompetensutvecklingskultur ur ett kontextuellt sammanhang samt hur 
lärande kan beskrivas som en dynamisk process som oavbrutet förändrar individers 
sätt att tänka, deras uppfattningar och intellektuella förmågor utifrån deras kulturella 
och sociala kontext. Tidigare forskning berör även hur avgörande förståelsen för såväl 
den historiska som den konceptuella kontexten är för att skapa tillit inför olika val av 
källor för kompetensutveckling hos lärare samt forskning som visar på ett starkt 
statistiskt samband mellan ökad akademisk produktivitet och tillit. Ur resultatet kan 
utläsas att medarbetarna upplevde att de i hög utsträckning själva tog initiativ till sin 
kompetensutveckling och att beslutet om kompetensutveckling i hög utsträckning 
fattades tillsammans med en överordnad. Vidare framkommer det ur resultatet att 
tilliten på företaget generellt är hög. Dessutom tyder resultaten med några få undantag 
på att det finns en stark kompetensutvecklingskultur på företaget som grundar sig på 
idén att det finns en gemensam professionell kultur bland de anställda och att de har 
gemensamma uppfattningar om hur kompetensutveckling äger rum på företaget.  
 
Nyckelord: kompetensutvecklingskultur, företag, tillit, kompetensutveckling  
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Abstract  
The aim of this study is to investigate how the employees of a company that provide 
continuing professional development (CPD) as part of their offer to customers, 
perceive their own CPD with respect to the company’s CDP culture. The two 
questions are: How does the company’s CDP culture look like from the employee’s 
perspective and How does the individual CDP culture of the employee’s look like 
from the employee’s perspective. The study was made in interaction with a company 
and the empiric of the study was based on a questionnaire survey including a sample 
of 69 consultants working at different units of the company. The theoretical 
framework consists of Bryk and Schneider’s theory on relational trust and Wermkes 
theory on CPD culture.  The study is based on previous research investigating CPD 
culture from a contextual perspective and how learning can be described as a dynamic 
process that continuously changes an individual’s way of thinking, his views and 
intellectual ability with respect to his cultural and social context. The study also 
includes previous research on how crucial the understanding of both the historical and 
conceptual context is in order to create trustworthiness when teachers are choosing 
between different sources for their CPD and research showing a strong statistical 
correlation between increased academic productivity and trust. The results of this 
study shows that the employees to a large extent experienced that they took the 
initiative to their own CPD and that the decision with respect to CPD to a large extent 
was made together with a superior. With some few exception the result also shows 
that there is a strong CPD culture at the company based on the idea that there is a 
common professional culture amongst the employees and that they have a common 
view on how CPD is conducted at the company 
 
Key Words: continuing professional development culture, trust, company, continuing 
professional development,  
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1. Inledning 
 
Skiftande marknadskrafter har fått till följd att arbetsmarknaden förändrats i en allt 
snabbare takt, vilket i sin tur har lett till att kompetenskraven på de anställda har ökat 
markant sedan 1990-talet. Företag och organisationer måste utveckla personalens 
kompetens för att kunna stå väl rustade inför den anpassning som krävs med 
anledning av den föränderliga arbetsmarknaden. Med andra ord handlar det om 
tillgång och efterfrågan; ökar marknadens efterfråga av en viss tjänst (eller 
kompetens) blir möjligheten att snabbt kunna tillfredsställa denna efterfråga en 
konkurrensfördel. En naturlig konsekvens av detta blir således att behovet ökar av att 
få tillgång till utbildad och kompetent personal som snabbt kan anpassa sig efter den 
nya efterfrågan som skapats på arbetsmarknaden. Kompetensutveckling innefattar 
förmågan att förbättra och utveckla, dels det dagliga arbetet men även den egna 
kompetensen (Lundmark, 1998). 
 
En av förutsättningarna för att kunna genomföra en framgångsrik 
kompetensutveckling är skapandet av en konstruktiv kompetensutvecklingskultur. 
Detta handlar till stor del om hur de anställda resonerar kring sin egen 
kompetensutveckling och hur den ser ut. De anställdas attityd till 
kompetensutveckling och om attityden är gemensamma mellan medarbetarna, varför 
de väljer att kompetensutvecklas och hur kompetensutveckling genomförs är viktiga 
frågor att besvara för att kunna kartlägga ett företags kompetensutvecklingskultur. 
Delar de anställda i en organisation uppfattning om dessa frågor innebär det att de har 
en stark/stabil kompetensutvecklingskultur. Är uppfattningar eller genomförande 
däremot varierande leder det till en mindre stabil kompetensutvecklingskultur. 
Kompetensutvecklingskultur grundar sig i idén om att det finns en gemensam 
professionell kultur bland de anställda och antagandet att samma arbetsuppgifter och 
arbetsmiljö formar individers övertygelser, uppfattningar och utföranden i förhållande 
till vissa kollektiva fenomen (Wermke, 2013). 
 
En förutsättning för att kompetensutveckling ska vara så effektivt och fungera så bra 
som möjligt är att det finns tillit. Om arbetsrelationer ska vara effektiva och fungera, 
bör de också präglas av tillit och för att kompetensutveckling ska uppstå kräver 
relationen att rätt förutsättningar föreligger (Wermke, 2012). Som tidigare nämnts 
förändras villkoren för organisationen på grund av bland annat yttre faktorer som t.ex. 
förändrade marknadsvillkor (konkurrenter, lagändringar eller regulatoriska 
förändringar). Detta leder till att mellanmänskliga relationer på företaget får en större 
betydelse då den enskilda individens roll och förmåga att bidra till, och gå in i, sociala 
nätverk och relationer blir en avgörande faktor för att företaget eller organisationen 
ska klara av en marknadsanpassning. I detta sammanhang blir den individuella 
förmågan att skapa, bibehålla och återbygga tillit allt mer betydelsefull (Kramer & 
Tyler, 1996). 
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En central del i arbetslivet är att de relationer som uppstår mellan medarbetarna på ett 
eller annat sätt ska bidra till att producera eller leverera något i en given situation. Ett 
gott samarbete är därmed centralt för att företagets medarbetare ska kunna uppnå och 
leverera bra resultat, tjänster eller varor både på individ- och gruppnivå. Dessa 
situationer kräver att en medarbetare kan lita på att andra medarbetare klarar av att 
leva upp till och utföra det som lovats. Att se kompetensutveckling ur ett kulturellt 
perspektiv är till hjälp då det belyser den kontext i vilken kompetensutvecklingen ska 
genomföras (Wermke, 2013). 

Forskning kring kompetensutvecklingskultur och hur den påverkar 
kompetensutveckling kan motiveras då en djup förståelse kring 
kompetensutvecklingskultur och i vilken kontext den bedrivs i, är avgörande för att 
företaget ska nå ett lyckat resultat. Företag med framgångsrik kompetensutveckling 
och välutbildad personal är bättre anpassade till den snabbt föränderliga värld vi lever 
i idag.  

Denna uppsats avses skrivas inom ämnet pedagogik. Kompetensutveckling och 
kompetensutvecklingskultur handlar till stor del om lärande vilket är en central del 
inom ämnet pedagogik (Hagström, 2007). Därmed argumenterar jag för att 
kompetensutvecklingskultur är relevant att studera inom ämnet pedagogik.  

Då det redan finns mycket forskning kring kompetensutveckling och 
kompetensutvecklingskultur resonerar jag att det skulle vara av intresse att se hur 
medarbetarna på ett företag som själva säljer kompetensutveckling som en del i 
företagets tjänsteutbud upplever den interna kompetensutvecklingen. Denna studie är 
därför gjord i samverkan med ett företag som uppfyller kriterierna ovan.  

1.1 Syfte 
Syftet med denna studie är att undersöka och kartlägga hur medarbetarna på ett 
företag som arbetar med kompetensutveckling resonerar kring sin egen 
kompetensutveckling, detta i relation till företagets kompetensutvecklingskultur. 

1.2 Frågeställning  
Frågeställning 1: Hur ser företagets kompetensutvecklingskultur ut ur medarbetarnas 
perspektiv? 
Frågeställning 2: Hur ser medarbetarnas individuella kompetensutvecklingskultur ut 
ur medarbetarnas perspektiv. 
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2. Tidigare forskning 
Detta avsnitt ämnar ange en bakgrund och överblick av de studier och den forskning 
som tidigare har berört kompetensutvecklingskultur. Även sökprocessen för att hitta 
dessa artiklar kommer att presenteras. 

2.1 Sökprocess 
För att hitta väsentlig tidigare forskning om kompetensutveckling och 
kompetensutvecklingskultur användes databaserna och sökmotorerna; ERIC, Google 
scholar och Swepub. De sökord som användes för att hitta relevant svensk forskning 
var; företag, kompetensutvecklingskultur, kompetensutveckling, kvantitativ. De 
sökkombinationer som användes var; företag + kompetensutveckling, kvantitativ + 
kompetensutveckling. Eftersom dessa sökord och kombinationer inte tillgodosåg 
studien med tillräcklig information kopplat till syftet gjordes även en sökning på 
engelska då det försåg studien med internationell forskning. Sökorden som användes 
var; continuing professional development, trust, trustworthiness, continuing 
professional development culture. Sökkombinationer som användes var; continuing 
professional development culture + trustworthiness.  
För att förstå kompetensutvecklingskultur är det av intresse att förstå 
kompetensutveckling. Därför presenteras först en del av den forskning som berör 
kompetensutveckling och företag. Inom detta område finns det mängder med 
forskning men då kompetensutveckling i sig inte är det huvudsakliga syftet med 
studien presenteras detta endast när det anses relevant för att förstå 
kompetensutvecklingskultur. Därefter presenters den forskning som tidigare gjorts på 
kompetensutvecklingskultur. Denna forskning grundar sig huvudsakligen på en 
internationell studie som jämför kompetensutvecklingskulturen hos tyska och svenska 
lärare och hur den påverkas av de olika nationella kontexterna. Slutligen presenteras 
en internationell studie om kompetensutvecklingskultur och tillit och även här har det 
gjorts en jämförelse mellan tyska och svenska lärare.  

2.2 Kompetensutveckling 
Intresset för kompetensutveckling och livslångt lärande har lett till en hel del 
forskning inom detta område. Kompetensutveckling kan ses som individuella 
lärprocesser som direkt eller indirekt gynnar individens utveckling. En förutsättning 
för att individen skall kunna utveckla sin kompetens är att det finns en jämvikt mellan 
individens behov och det utbud som erbjuds av ledningen (Liljefors, 1996).  
När man diskuterar kompetensutveckling kan det ses ur två perspektiv; antingen som 
en kostnad och produktionsbortfall för organisationen eller som en investering. Att se 
kompetensutveckling som en kostnad kan framstå som ett kortsiktigt perspektiv, att 
däremot se kompetensutveckling som en investering, det vill säga en satsning på såväl 
individ- som organisationsnivå, kan vara bra ur såväl ett kortsiktigt som ur ett 
långsiktigt perspektiv (Magnusson, 2007). 
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Kompetens är en väsentlig del för att förstå kompetensutveckling och är sällan 
oföränderligt utan kan både utvecklas och förändras över tid med fokus på de 
uppgifter som ska utföras i stället för ett fokus på individen och de individuella 
egenskaperna. Konsekvensen av detta är att kompetens är kontextbunden det vill säga 
att individens agerande formas och påverkas av individens samspel med 
omgivningen. Begreppet har följaktligen såväl en individuell som kontextuell sida 
(Apelgren, 2004). Detta ligger även i linje med Boyatzis (1982) som menar att 
kompetens är såväl situationsberoende som uppgiftsberoende och att den först blir 
meningsfull i relation till ett sammanhang. Sundin och Wiberg (1985) menar å andra 
sidan att kompetens utgår från individen och är ett komplext fenomen som även 
innefattar egenskaper som stresstålighet och social förmåga. Med andra ord handlar 
kompetens enligt forskare om olika typer av egenskaper och förmågor och kan både 
ses som något individuellt och något kontextuellt. 

2.3 Kompetensutvecklingskultur 
Wermke (2011) har jämfört kompetensutvecklingskulturen hos tyska och svenska 
lärare och hur den påverkas av den nationella kontexten. I denna vetenskapliga artikel 
framgår hur lärarna förkastar vissa erbjudanden för kompetensutveckling och 
accepterar andra utifrån sin nationella kontext. Tyska lärare är t.ex. mer individuellt 
inriktade i sin kompetensutvecklingskultur än svenska lärare som är mer 
grupporienterade. Det visar sig också att såväl de svenska som de tyska lärarna har 
stor tillit till sina kollegor när det gäller kompetensutveckling vilket stöder 
iakttagelser från forskning som visar att ett positivt samarbetsklimat är viktigt för 
lärarnas utveckling. Svenska lärare har till skillnad från tyska lärare en större 
acceptans och öppenhet även för olika källor för sin kompetensutveckling och därmed 
även en större acceptans för forskning och reformer. Denna studie visar tydligt hur 
kultur och kontext påverkar kompetensutvecklingen. Granberg (2009) menar att 
lärande kan beskrivas som en dynamisk process som oavbrutet förändrar individers 
sätt att tänka, deras uppfattningar och intellektuella förmågor utifrån deras kulturella 
och sociala kontext. 

2.4 Kompetensutvecklingskultur och tillit 
I Wermkes artikel (2012) framgår det att förståelse för såväl den historiska som den 
konceptuella kontexten är avgörande för att skapa tillit inför olika val av källor för 
kompetensutveckling hos lärare. T.ex. universitet, vetenskapliga texter, privata eller 
statliga institutioner. Även här visar Wermke (2012) på skillnader mellan de tyska och 
de svenska lärarna. Gemensamt för båda är att de har hög tillit till aktörer som kan 
trovärdiggöra en kompetensutvecklingskultur som är genomsyrad av kompetens, 
respekt och förståelse vilket möjliggör för dessa aktörer att i en större utsträckning 
påverka lärarnas utveckling. Denna vetenskapliga artikel visar återigen på vikten av 
att sätta kompetensutveckling i sin rätta kontext och därmed skapa en konstruktiv 
kompetensutvecklingskultur, för att kunna uppnå lyckosamma resultat. Eftersom en 
konstruktiv kompetensutvecklingskultur kan se olika ut beroende på kontext så är min 
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tolkning att ingående kunskap och förståelse för den organisation i vilken 
kompetensutveckling skall genomföras är av särdeles stor vikt.   
 
Bryk och Schneider (2002) utgår ifrån att tillit är en nyckelresurs för förbättrad 
produktivitet i skolan. De undersöker förändringar av tillit i förhållande till ökad 
produktivitet i skolan och resultatet visar på ett starkt statistiskt samband mellan ökad 
akademisk produktivitet och tillit. Sannolikheten att skolan uppvisar en ökad 
produktivitet är tre gånger så stor om den även har höga tillitsnivåer. Även efter att 
man kontrollerat för kontextuella faktorer som olika skolmiljöer och studenternas och 
lärarnas olika förutsättningar, visar resultatet fortfarande ett starkt samband mellan 
hög relationell tillit och förbättrad akademisk produktivitet.  

2.5 Sammanfattning av tidigare forskning 
Wermke (2011) påvisar vikten av den nationella kontexten i sin jämförelse av tyska 
och svenska lärares preferens för olika former av kompetensutveckling (ex. 
individuell eller i grupp). Den nationella kontexten återspeglas även i de tyska 
respektive de svenska lärarnas öppenhet för olika källor för sin kompetensutveckling. 
Kompetensutveckling är således en kulturfråga som kan ses ur olika perspektiv och är 
ett relationellt fenomen. Det finns alltså tydliga indikatorer på hur kultur och kontext 
påverkar kompetensutvecklingen. Även Granberg (2009) menar att lärande kan 
beskrivas som en dynamisk process som formar individers intellektuella förmågor 
utifrån deras kulturella och sociala kontext.  
 
Bryk och Schneider (2002) menar att tillit mellan individer bygger på att olika 
tolkningar prövas utifrån individernas respektive roller och att dessa är formade av 
såväl den lokala företagskulturen, samhällsstrukturen som den kontext individerna 
befinner sig i. Detta ligger i linje med Wermkes (2012) artikel där det framgår att 
förståelse för den historiska och den konceptuella kontexten är avgörande för att 
skapa tillit. Bryk och Schneider (2002) visar också på ett starkt statistiskt samband 
mellan ökad akademisk produktivitet och relationell tillit. Min slutsats från detta är att 
även om insikt och kunskap relaterad till kontextuella faktorer är avgörande för att 
skapa en framgångsrik kompetensutvecklingskultur så är tillit mellan individer också 
en central komponent för kompetensutveckling och för en konstruktiv 
kompetensutvecklingskultur.   
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3. Teoretisk utgångspunkt 
I detta avsnitt kommer jag att redogöra för den teori om kompetensutvecklingskultur 
som ligger till grund för studiens enkät och resultatanalys. Först kommer jag att 
presentera teorin om kompetensutvecklingskultur. I denna teoridel kommer temana 
formell och informell kompetensutveckling och individuell- och kollektiv 
kompetensutveckling samt begreppet arbetskultur att tydliggöras. Sedan kommer tillit 
och dess komponenter att presenteras och slutligen presenteras tillit som en del av 
kompetensutvecklingskulturen. Då syftet med denna studie är att undersöka och 
kartlägga hur medarbetarna på ett företag som arbetar med kompetensutveckling 
resonerar kring sin egen kompetensutveckling, detta i relation till företagets 
kompetensutvecklingskultur, anser jag att teorivalet är relevant för studiens syfte 

3.1 Kompetensutvecklingskultur  
Teori om kompetensutvecklingskultur bygger på en avhandling av Wieland Wermke 
(2013) där en jämförande studie av tyska och svenska lärares 
kompetensutvecklingskultur har kartlagts. Jag kommer nedan att presentera olika 
delar och begrepp som utgör teorin kompetensutvecklingskultur.  
 
En definition av kompetensutveckling är; naturliga och medvetna 
inlärningserfarenheter. De uppstår genom planerade aktiviteter där individen, gruppen 
eller organisationen direkt eller indirekt drar nytta av inlärningserfarenheterna (Day, 
1997). Centralt inom kompetensutveckling är förmågan att utveckla både det dagliga 
arbetet och den egna kompetensen (Lundmark, 1998). Kompetensutvecklingskultur 
grundar sig i idén att det finns en gemensam professionell kultur bland de anställda 
samt i antagandet att samma arbetsuppgifter och arbetsmiljö formar individers 
övertygelser, uppfattningar och utföranden i förhållande till vissa kollektiva fenomen. 
Det bör även finnas kunskapskällor som kan tillgodose de anställdas behov av 
information och förse dem med färdigheter som gör det möjligt för dem att (bättre) 
lösa framtida problem och förbättra sitt arbete. Kompetensutvecklingskultur handlar 
till stor del om hur de anställda resonerar kring sin egen kompetensutveckling och hur 
den ser ut. Vad har de för attityder angående kompetensutvecklingen? Delar de dessa 
attityder? Hur ser kompetensutvecklingen ut? Varför väljer de att 
kompetensutvecklas? Besvaras dessa frågor kartläggs även 
kompetensutvecklingskulturen. Delar de anställda i en organisation uppfattning om 
dessa frågor innebär det att de har en stark/stabil kompetensutvecklingskultur. Är 
uppfattningar eller genomförande däremot olika leder det till en mindre stabil 
kompetensutvecklingskultur. Kompetensutveckling kan ske på olika sätt, den kan 
bland annat vara individuell eller kollektiv, formell eller informell (Wermke, 2013). 
Dessa fyra begrepp inom kompetensutvecklingskulturen kommer att presenteras 
nedan.  



	   12	  

3.1.1 Formell kompetensutveckling  
Formell kompetensutveckling leder oftast till ett utbildningsbevis eller kvalifikation. 
Den kan ske i organisationen eller externt och kan exempelvis handla om deltagandet 
i kurser, seminarier eller liknande och kan genomföras både individuellt och 
kollektivt (Wermke, 2013).  

3.1.2 Informell kompetensutveckling   
Informell kompetensutveckling sker när den anställde på eget initiativ tillgodogör sig 
kunskap där syftet är att förbättra sina färdigheter eller kunskaper på ett område. Det 
kan vara en naturlig del av vardagslivet och ske både på och utanför den formella 
arbetstiden och behöver inte leda till ett formellt utbildningsbevis. Denna typ av 
lärande kan ske på egen hand och kopplas då till individuell kompetensutveckling, 
exempelvis när en person på egen hand letar information på internet. Informell 
kompetensutveckling kan också ske genom kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan 
kollegor på en arbetsplats och resulterar då i en informell, kollektiv 
kompetensutveckling (Wermke, 2013). Den informella och formella 
kompetensutvecklingen kan se olika ut beroende på om det sker på ett kollektivt eller 
individuellt plan.  

3.1.3. Kollektiv kompetensutveckling  
Kollektiv kompetensutveckling är när lärandet sker i samspel med personer som ingår 
i en verksamhet eller arbetsgrupp. Den anställde tillgodoser sig kundkunskap genom 
att interagera med andra eller genom andra, tillexempel på en kurs (Wermke, 2013).  
 

3.1.4 Individuell kompetensutveckling 
Individuell kompetensutveckling är det motsatta, och sker när den anställde 
tillgodoser sitt kunskapsbehov där interaktionen med andra inte är central, till 
exempel genom att läsa böcker (Wermke, 2013).  
 
Genom att bland annat undersöka vilken typ av kompetensutveckling de anställda 
föredrar, hur de resonerar kring sin egen kompetensutveckling och vilken typ av 
kunskapskälla som är av vikt, kartläggs således en del av 
kompetensutvecklingskulturen.  

3.1.5 Arbetskultur  
Kultur kan beskrivas som ett mönster som skapas, upptäcks eller utvecklas av en 
given grupp när den lär sig att ta sig an olika problem genom extern anpassning och 
integration. Beteendet ska ha fungerat så pass bra att det ses som valid och därmed 
bör läras ut till nya medlemmar därför att det anses vara det korrekta sättet att 
uppfatta, tänka och känna i relation till dessa problem (Schein, 1985). Det är inte 
enbart arbetsuppgiften i sig och hur den genomförs som påverkar kulturen, utan den 
påverkas även av den kontext i vilken arbetet utförs (Feiman-Nemser & Floden, 
1986). Med andra ord kan kultur ses som något som uppstår i samspel mellan 
människor och hur gruppen överför information om hur saker ska genomföras, 
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upplevas och kännas. Kultur är något som skapas över tid då detta mönster upprepas 
för att det på ett eller annat sätt är framgångsrikt för gruppens medlemmar. I det 
företag som studien grundar sitt resultat på är inte arbetsuppgifterna alltid de samma 
för de anställda men de arbetar med samma målbild; hälsa och en bra arbetsmiljö för 
sina kunder. Att ha samma mål och samma målbild kan i denna studie ses som ett 
alternativ till gemensamma arbetsuppgifter. Med detta kan jag argumentera för att 
denna teori är applicerbar på företaget.  

3.1.6 Tillit 
Det finns enligt Bryk och Schneider (2002) huvudsakligen tre typer av tillit: Organisk, 
Kontraktsenlig och Relationell tillit. Tillit är en del av kompetensutvecklingskulturen 
och jag kommer nedan att fokusera på relationell tillit och endast kortfattat redogöra 
för de andra två typerna av tillit. Detta för att ge en mer komplett kontextuell 
förståelse. Organisk tillit innebär att individer i en organisation litar på att 
organisationen och dess medlemmar har goda intentioner och goda avsikter. Individen 
har en hög tilltro till att andra agerar konsekvent efter sina värderingar och att dessa i 
stort stämmer överens med individens egna värderingar. Kontraktsenlig tillit skapar 
en mer tvingad relation mellan individer. Tilliten är uppbyggd på kontraktet som talar 
om vad som förväntas av individerna i form av exempelvis en handling, en 
produktion eller en service. I kontraktsenlig tillit är individens etiska och moraliska 
avsikt av mindre betydelse och fokus ligger istället på den förväntade produkten eller 
tjänsten. Relationell tillit räknas som en mellanväg mellan organisk och 
kontraktsenlig tillit. I relationell tillit är både det observerbara konsekvenserna, som 
ingår i kontraktsenlig tillit och de goda avsikterna som anses självklara i organisk 
tillit, centrala. Därmed tar denna typ av tillit hänsyn till såväl den andres avsikter med 
sitt agerande som till det observerbara beteendet.  

3.1.6.1 Den relationella tillitens fyra kriterier 
I Bryk och Schneiders (2002) teori om relationell tillit är det fyra kriterier som är 
avgörande för att social interaktion och relationella tillit skall uppstå: respekt, 
kompetens, personlig omsorg om den andra samt integritet. 

Respekt är ett grundläggande kriterium som måste finnas mellan båda parter för att 
relationell tillit ska uppstå. Detta synliggörs i kommunikationen mellan människor 
och bygger på förutsättningen att det föreligger ett genuint intresse för den fråga som 
lyfts samt att båda verkligen lyssnar på varandra.  

Kompetens bedöms i relation till den formella roll som individen har och de 
åtaganden som tillhör rollen. Rollen kan se olika ut och vara kopplad till både en 
specifik yrkestitel eller andra kategorier som t.ex. olika familjerelationer.  

Omsorg för andra uppnås när en individ kan lindra känslan av sårbarhet hos en 
annan. När individer upplever att en person uppvisar omsorg som ligger utanför 
personens formella åtaganden, uppnås kriteriet.  
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Integritet Bryk och Schneider (2002) menar att en individ upplevs ha integritet om 
det finns en överensstämmelse i vad personen säger och vad personen gör. Arbetar 
och agerar individen i enlighet med organisationens värderingar och står individen 
även för dessa värderingar om de ifrågasätts av tredje part, anses individen ha 
integritet.  

3.1.7 Tillit som en del av kompetensutvecklingskulturen.  
En annan faktor som påverkar kompetensutvecklingen är tillit. I en studie av Wieland 
Wermke (2012) undersöks hur tilliten för olika institutioner som tillgodoser lärare 
med olika kunskapskällor ser ut och påverkar deras val. Tillit kan ses som en strategi 
för att reducera komplexa valmöjligheter. Den källa som är mest pålitlig och som 
personen i fråga känner mest tillit till är den källa som väljs. Således är tillit en 
komponent som främjar kompetensutveckling och som påverkar vilken typ av 
kompetensutveckling som är mest tilltalande. Det leder till teoretiska funderingar om 
olika typer av tillit och hur de uppstår.  
 
Teorier om tillit beskriver fenomenet ur både ett sociologiskt och kognitivt 
perspektiv. Med andra ord innebär det att både den individuella och kognitiva 
processen är betydelsefull och att samspelet mellan människor är en förutsättning för 
att tillit ska uppstå. Då jag valt att fokusera på tillit i arbetslivet anser jag att en teori 
som grundar sig på ömsesidighet och på betydelsen av aktiva handlingar för att tillit 
ska uppstå är relevant. Detta perspektiv erbjuder således en syn på relationer som 
något som skapar förutsättningar till att lära och utvecklas samt något som är 
föränderligt. Med detta argument väljer jag att inte fokusera på en teori som bygger på 
personliga eller individuella tillstånd utan väljer att fokusera på ömsesidiga 
mellanmänskliga relationer.  
 
Det material som samlats in kommer delvis att analyseras utifrån Bryk och Schneiders 
(2002) teori som framhäver det ömsesidiga beroendet mellan individen och 
skolmiljön. Att ha möjlighet till kompetensutveckling, delaktighet och eget 
initiativtagande är betydelsefullt för att lärare ska kunna utforma undervisningen och 
detta går att överföra även till andra arbetsplatser och verksamheter bortom skolan. 
Med detta sagt argumenterar jag för att de väsentliga delarna av teorin går att 
applicera på tillit i organisationer och de arbetsrelationer som finns på företag 
generellt. 

För att tydliggöra förhållandet mellan de olika komponenterna som ingår i 
kompetensutvecklingskultur, presenteras nedan en teorimodell Fig. 1. Även resultatet 
kommer att presenteras och analysen göras utifrån denna modell. 
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Figur1: Förhållandet mellan kompetensutvecklingskulturens olika delar.  
 
 
Teorimodellen ovan visar hur kompetensutvecklingskultur på företagsnivå förhåller 
sig till kompetensutvecklingskultur på medarbetarnivå, då båda är en del av den 
övergripande kompetensutvecklingskulturen. Kompetensutvecklingskultur på 
företagsnivå handlar till stor del om det som görs och hur tilliten inom företaget är. 
Kompetensutvecklingskultur på medarbetarnivå handlar om medarbetarnas 
uppfattning om hur vanligt förekommande och viktigt vissa typer av 
kompetensutveckling är. Viktigt för företagets kompetensutvecklingskultur är vad 
som konkret görs på företaget i relation till kompetensutveckling, samt att det finns en 
grundläggande tillit. Denna struktur relaterar direkt till studiens syfte att undersöka 
och kartlägga hur medarbetarna på ett företag som arbetar med kompetensutveckling 
resonerar kring sin egen kompetensutveckling i relation till företagets 
kompetensutvecklingskultur. Resultaten från studien kommer också att redovisas i 
enlighet med denna modell.  
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4. Metod  
Jag kommer i följande avsnitt att tydliggöra hur jag gått tillväga för att designa och 
genomföra denna studie. Här redovisas och diskuteras metodval, operationalisering, 
deltagare och urvalet av respondenter samt bortfall. Därutöver anges hur data har 
samlats in, bearbetats, analyserats och redovisats. Slutligen följer en diskussion kring 
studiens validitet, reliabilitet samt etiska aspekter. Detta för att ge en så rättvis bild 
som möjligt av hur studien genomförts och för att den ska kunna vara replikerbar.  

4.1 Metodval 
Syftet med denna studie är att undersöka och kartlägga hur medarbetarna på ett 
företag som arbetar med kompetensutveckling resonerar kring sin egen 
kompetensutveckling, detta i relation till företagets kompetensutvecklingskultur. 
Studien utgår från redan befintliga teorier kring kompetensutvecklingskultur och tillit, 
förankrade i verkligheten. Dessa teorier härleds därefter till ett specifikt fall, som då 
blir studiens undersökning. Detta innebär att studien har en deduktiv ansats (Bryman, 
2011). Då jag vill undersöka och kartlägga hur medarbetarna ser på sitt företags egen 
kompetensutvecklingskultur och också kunna härleda om företaget har en stark eller 
svag kompetensutvecklingskultur, vill jag få in så många respondenter som möjligt i 
studien. Därför är det av vikt att nå ut till så många anställda som möjligt för att fånga 
upp deras upplevelser och kartlägga deras syn på kompetensutveckling. En bredd i 
form av antal är därför att föredra framför ett djup. Detta gör att studien blir 
kvantitativt inriktad och därmed baseras på enkäter (ibid).  
 
Användandet av en enkätstudie underlättar möjligheten att nå ut till ett större antal 
individer och är önskvärt när jag vill fånga upp så många perspektiv som möjligt. En 
enkätundersökning gör det även möjligt att urskilja ett mönster samt att jämföra 
respondenternas resultat (Esaiasson et al, 2007). Därutöver möjliggör en enkät ett 
uttalande om tillitens och kompetensutveckligenens frekvens, alltså hur vanligt 
förekommande de är (Trost, 2007). Jag valde att basera denna studie på en 
internetenkät som skickades ut till respondenterna. Bortsätt från att en enkätstudie är 
att föredra i förhållande till mitt syfte är även fördelen med en enkätundersökning att 
den kan bidra till att respondenterna känner sig mer bekväma eftersom de kan 
meddela sina svar och åsikter anonymt utan att forskaren vet hur den enskilde 
respondenten svarar (Ahrne & Svensson, 2011). En enkätundersökning är även 
flexibel för respondenten att svara på eftersom denne har möjlighet att svara på 
enkäten när det finns tid och möjlighet till detta oberoende av en intervjuare 
(Eliasson, 2006). En annan fördel med att använda sig av internetenkät är att det på ett 
enkelt sätt går att använda filter. Svarar respondenten på en fråga så att svaret gör 
följdfrågorna irrelevanta utelämnas automatiskt de irrelevanta följdfrågorna och 
respondenten kan direkt fokusera på nästa fråga. Det går även att ställa in 
internetenkäten så att det inte är möjligt att skrolla fram alla frågor vilket minskar 
risken för påverkandeseffekt. I och med att jag använder mig av en internetenkät kan 
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jag även föra över svaren effektivt från hemsidan till analysprogrammet vilket 
minskar risken för fel och ökar effektiviteten när data bearbetas (Bryman, 2011). 
 
En av nackdelarna med att utgå från en kvantitativ metod är att data som samlas in 
vanligtvis enbart kan bidra med en ytlig bild av det undersökta fenomenet till skillnad 
från en kvalitativ metod som snarare ger en djupare insikt i området. Begränsningarna 
med en kvantitativ ansats är att den begränsar eller inte alls tillgodoser forskaren med 
information om hur individer känner, fattar beslut eller tänker kring situationer eller 
fenomen (Ahrne & Svensson, 2011). En annan nackdel med att använda sig av 
kvantitativa metodansatser som exemplevis enkäter är att det inte finns möjlighet för 
respondenterna att ställa frågor om något är oklart. Respondenten kan inte heller lägga 
till andra aspekter än de som finns i frågeformuläret och det går inte heller för 
forskaren att ställa följdfrågor för att säkerställa att inga missuppfattningar har 
uppstått (Esaiasson et al, 2007). 

Nackdelen med den kvalitativa ansatsen är, i förhållande till denna uppsats, att denna 
metod oftast enbart ramar in ett fåtal av respondenternas upplevelser vilket i sin tur 
leder till att det är svårt att jämföra insamlad data (Bryman, 2011). Då syftet är att 
undersöka och kartlägga hur medarbetarna på ett företag som arbetar med 
kompetensutveckling resonerar kring sin egen kompetensutveckling, i relation till 
företagets kompetensutvecklingskultur, vill jag få in svar från så många respondenter 
som möjligt kring deras upplevelser och uppfattningar. Begränsningarna i en 
kvalitativ metodansats är således till nackdel för denna studies syfte och därför 
bedöms en kvantitativ metodansats vara till studiens fördel.  

4.2 Operationalisering/Utformning av enkäten   
Enkäten inleds med ett missivbrev där väsentlig information om studien presenteras 
(se Bilaga 1). Först är det en kort presentation om vem som gör studien och studiens 
syfte, detta för att tidigt väcka intresse hos respondenterna. Sedan innehåller 
missivbrevet information till respondenten om hur enkätsvaren behandlas, att de är 
anonyma och att respondenterna när som helst under besvarandet av enkäten kan 
avbryta den. Det ingår även information om hur lång tid enkäten ska ta att besvara 
(max 10 minuter). Slutligen anges mina kontaktuppgifter om respondenten har några 
frågor kring studiens upplägg eller om något är oklart.  
 
Då studiens resultat är baserad på enkäter är det av stor vikt att utformandet av 
frågorna är väl formulerade då de inte går att komplettera i efterhand (Eliasson, 2006). 
För att stärka studiens reliabilitet och för att försäkra att enkätens frågor täcker in 
studiens ämne till fullo, används liknande frågor som tidigare har använts i liknande 
forskningsartiklar. Utifrån teorin som utgör studiens grund 
(kompetensutvecklingskultur) skapas olika teman, och under varje tema ställs minst 
tre frågor för att säkerställa att frågorna ramar in temat. Frågorna är olika ställda och 
ämnar mäta olika saker inom samma tema. Temana under 
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kompetensutvecklingskultur är följande; formell/informell kompetensutveckling, 
kollektiv/individuell kompetensutveckling, attityder, vad görs och tillit.  
 
Enkäten består av totalt 40 frågor där de första frågorna behandlar 
bakgrundsinformation om respondenterna. Sedan kommer påståenden kring 
formell/informell kompetensutveckling där respondenterna ska ta ställning till 
följande svarsalternativ: förekom inte alls, förekom sällan, förekom ibland, förkom 
ofta. Därefter kommer frågor om kollektiv/individuell kompetensutveckling och 
synsätt gentemot kompetensutveckling där respondenterna ombeds värdera vad de 
tycker är viktigast med svarsalternativen; oviktigt, ganska oviktigt, ganska viktigt, 
viktigt. Nästföljande del i enkäten handlar om respondenternas attityd gentemot 
kompetensutveckling där respondenterna först ska värdesätta hur viktigt vissa 
aspekter är för deras kompetensutveckling med svarsalternativen; oviktigt, ganska 
oviktigt, ganska viktigt, viktigt. Därefter kommer påståenden om vad som görs på 
arbetsplatsen för att möjliggöra kompetensutveckling och svaren är anpassade till 
respektive fråga med svarsalternativen; Det sker högre upp i organisationen, det gör 
jag och min överordnade tillsammans, jag tar själv initiativ till kompetensutveckling, 
det gör jag och min personal tillsammans, det förkommer ej kompetensutveckling - På 
arbetsplatsen, utanför arbetsplatsen - individuell, en grupp av medarbetare, ett helt 
arbetslag. Avslutningsvis får respondenterna svara på frågor som mäter tillit där 
svarsalternativen är; stämmer inte, stämmer delvis, stämmer oftast, stämmer. För att 
se alla frågor som ställs under respektive tema se Bilaga 2.  
 
För att tydliggöra och exemplifiera hur enkäten är konstruerad och hur frågorna mäter 
de olika temana presenteras i Tabell 1. nedan de olika frågorna i enkäten samt en 
förklaring över vad påståendena avser att mäta. Varje fråga representerar respektive 
tema. 

Formell kompetensutveckling Jag har under det senaste året deltagit i 
föreläsningar, kurser eller seminarier som är 
relaterade till mitt arbete (förkom inte alls, 
förekom sällan, förekom ibland, förekom 
ofta).   
 

Informell kompetensutveckling Jag har under det senaste året besökte 
webbsidor som är relevant eller kopplade till 
mitt yrke (förkom inte alls, förekom sällan, 
förekom ibland, förekom ofta). 
 

Kollektiv kompetensutveckling Hur viktigt är följande kunskapskällor för 
din kompetensutveckling?  
Kurser (oviktigt, ganska oviktigt, ganska 
viktigt, viktigt). 
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Individuell kompetensutveckling Hur viktigt är följande kunskapskällor för 
din kompetensutveckling? 
Tidskrifter/forskningsartiklar (oviktigt, 
ganska oviktigt, ganska viktigt, viktigt). 
 

Attityder  Hur viktigt är följande aspekter för dig 
gällande kompetensutveckling?  
Utbudet bör vara billigt (oviktigt, ganska 
oviktigt, ganska viktigt, viktigt). 
 

Vad görs Vem tar oftast initiativet till 
kompetensutveckling på din arbetsplats? 
(Det sker högre upp i organisationen, det gör 
jag och min överordnade tillsammans, jag 
tar själv initiativ till kompetensutveckling, 
det gör jag och min personal tillsammans, 
det förkommer ej kompetensutveckling).  
 

Tillit  Jag upplever att mina kollegor/chefer har 
respekt för mig och mina åsikter (stämmer 
inte, stämmer delvis, stämmer oftast, 
stämmer) 
 

Tabell 1. Exemplifiering av hur nio teman mäts med frågor hämtade från enkäten.  
 
Det är av stor vikt att formuleringen av frågorna som ingår i enkäten inte är för långa 
eller för många. Om enkäten tar för lång tid eller är för krävande skulle det kunna 
resultera i att respondenterna undviker att göra enkäten. Därför är det av ytters vikt att 
ett vanligt språkbruk används och att instruktionerna är tydliga (Trost, 2007).  
 
Då en nackdel med enkätundersökningar är att respondenterna inte kan fråga om det 
uppstår oklarheter vilket kan leda till feltolkningar är det även viktigt att 
respondenterna är införstådda med studiens syfte och att frågorna är tydliga (Trost, 
2007). För att minimera risken för att missförstånd ska uppstå görs en 
pilotundersökning med två personer inom företaget. Detta gör det möjligt att fånga 
upp eventuella oklarheter som kan uppstå innan den slutliga enkäten skickas ut. De 
två personer som gjorde pilotundersökningen ansåg att den var enkel att förstå, hade 
relevanta frågor och att den inte var tidskrävande, vilket innebar att inga ändringar 
gjordes.  

4.3 Deltagare 
I studien deltog 69 personer, där samtliga hade anställning vid företaget vid tiden för 
undersökningen. Totalt kontaktades 171 konsulter som arbetade på respektive 
resultatenhet i marknadsområdet norr på företaget via mail och fick en förfråga om att 
delta i studien. Respondenterna var mellan 25 och 69 år och medelåldern var 47,40 
(SD = 11,89) varav 46 var kvinnor och 23 var män.  
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4.4 Urval 
För att nå ut till de respondenter som är intressenata för studien görs ett 
bekvämlighetsurval. Det innebär att de respondenter som är relevanta för studien syfte 
väljs ut antingen för att det är relativt enkla att komma i kontakt med eller för att de 
finns till hands för forskaren (Bryman, 2011). Då denna studie gjordes på samråd med 
företaget skickade företaget ut ett mail med enkäten till samtliga konsulter som 
arbetade på respektive resultatenhet i marknadsområdet norr.  En inledande kontakt 
med företaget för att sälja in och förankra studien fungerade som en dörröppnare och 
gjorde det möjligt för mig att komma i kontakt med respondenterna (Ahrne & 
Svensson, 2011).  

4.5 Bekvämlighetsurval och signifikans 
I och med att denna studies urval inte är ett oberoende slumpmässigt urval går det inte 
att uttala sig om huruvida resultatet är statistiskt signifikant och det går inte heller att 
generalisera resultatet till resten av populationen. Resultatet kan där med inte 
generaliseras till det företag undersökningen är gjord på och inte till andra företag 
som arbetar med kompetensutveckling, dock kan resultatet visa på tendenser eller 
riktningar (Bryman, 2011). Då ett bekvämlighetsurval ligger till grund för studien 
medför detta även att en statistik testning på data inte är relevant att genomföra.  

4.6 Bortfall 
Enkäten skickades ut via mail till 171 konsulter. Utav de 171 personerna valde 69 
personer att påbörja enkäten. Detta innebär att studien har ett extern bortfall på 102 
personer. Av de 69 respondenter som till en början valde att öppna enkäten var det 
fyra respondenter som inte svarade alls eller inte svara på majoriteten av frågorna. 
Därmed var det interna bortfallet fyra personer. Sedan fanns det enstaka frågor som 
respondenterna valde att inte svara på, men bland dessa fanns det inga systematiska 
bortfall. Sammanlagt räknades 65 enkäter med i studien.  

4.7 Procedur 
Då den del av företaget som studien baserar sitt resultat på är beläget i norra delen av 
Sverige skickades en webbenkät ut för att effektivisera besvarandet av enkäten. Först 
skickades det ut två test-enkäter som inte ingick i studien för att säkerställa att 
frågorna var relevanta och tydliga. När enkäten var klar och pilotstudien hade 
genomförts skickades enkäten till kontaktpersonen på företaget som i sin tur skickade 
ett mail med information om studien och länken till enkäten, till de 171 konsulterna. 
Efter tre dagar skickades ytterligare ett mail ut för att påminna respondenterna om att 
svara på enkäten, även där med en länk till enkäten. Två dagar senare skickades det 
sista mailet ut för att meddela att det var sista chansen att svara på enkäten innan den 
stängdes. Sammanlagt låg enkäten ute i en vecka och det skickades tre mail varav två 
var påminnelsemail.  
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4.8 Bearbetning och analysmetod 
Webbenkäten skapades i Serveymonkey. När svarstiden var slut och enkätsvaren hade 
samlats in kunde svaren automatisk föras över i Excell och därefter matas in i PSPP. 
För att möjliggöra tolkningen och analysen av data kodades svarsalternativen om till 
siffor. Svarsalternativ förekom inte alls=1, förekom sällan=2, förekom ibland=3, 
förkom ofta=4. Samma gäller för svarsalternativen oviktigt=1, ganska oviktigt=2, 
ganska viktigt=3, viktigt=4. Sedan kodades svaren om, för påståenden kring 
kompetensutveckling till; stämmer inte=1, stämmer delvis=2, stämmer oftast=3, 
stämmer=4. Varje fråga analyserades var för sig under de teman som enkätfrågorna 
byggde på (formell/informell kompetensutveckling, kollektiv/individuell 
kompetensutveckling, attityder, vad görs och tillit). Med hjälp av enkla frekvenser 
presenterades värdena i tabeller där antal personer, medelvärde och standardavvikelse 
angavs. Därefter angavs påståenden om vad som gjordes på arbetsplatsen för att 
möjliggöra kompetensutveckling. Dessa svar omvandlades ej till siffor utan 
presenterades i stapeldiagram där varje fråga introducerades separat med 
procentangivelse och antal respondenter per svar.   

 
 
För att kartlägga företagets kompetensutvecklingskultur på företagsnivå mättes Vad 
görs och Tillit. Vad görs mättes genom att respondenterna fick svara på frågor om vad 
och hur olika typer av kompetensutveckling genomfördes på företaget. Tillit mättes 
framför allt genom att respondenterna tog ställning hur väl olika påståenden stämde. 
Kompetensutvecklingskultur på medarbetarnivå mättes genom Informell/Formell 
kompetensutveckling, Kollektiv/Individuell kompetensutveckling och Attityder. Under 
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Informell/Formell kompetensutveckling skulle respondenterna ange hur vanligt 
förekommande olika påståenden om kompetensutveckling var. Kollektiv/Individuell 
kompetensutveckling mätte hur viktiga olika typer av kunskapskällor var för deras 
egen kompetensutveckling. Även Attityder mätte hur viktigt vissa aspekter var 
gällande respondenternas kompetensutveckling. Observera att Formell och Informell 
kompetensutveckling mäter hur vanligt förekommande vissa typer av 
kompetensutveckling är utifrån medarbetarnas upplevelser och skall därför inte 
förväxlas med det som redovisas under Vad görs som mäter vad som görs och hur 
detta utförs konkret på företagsnivå.  

4.9 Validitet  
Validitet innebär att studien mäter det den ämnar mäta. Huruvida studiens frågor 
mäter studiens syfte, om frågorna är väl förankrade i den teori som studien grundar 
sig på och om begreppen som finns med är relevanta för syftet, avgör om studien har 
en hög validitet eller inte. Därmed handlar validitet om huruvida mätningen i studien 
är giltig (Bryman, 2011). För att undvika systematiska mätfel i så stor utsträckning 
som möjligt och för att säkra validiteten har frågorna inspirerats av tidigare använda 
frågor från studier med liknande frågeställningar. Den teoretiska ramen har även 
fungerat som underlag vid utformning av enkäten. De olika temana som ämnas mätas 
i studien har alla minst tre frågor vardera för att säkerställa att frågorna ramar in 
fenomenet. Exempelvis när jag mäter formell kompetensutveckling finns det tre 
frågor kring begreppet. Detta höjer den interna validiteten (ibid). Frågorna har 
omformulerats och diskuterats för att säkerställa att underlaget kan besvara studiens 
syfte. Utöver detta fick två anställda på företaget enkäten som en pilotundersökning. 
Även detta bidrar till att studiens validitet höjs då eventuella mätfel kan förhindras 
genom att irrelevanta och otydliga frågor omformuleras eller tas bort (ibid).   

4.10 Reliabilitet  
Reliabilitet handlar om hur pålitlig och följdriktig en mätning är (Bryman, 2011).  
Huruvida studien har hög reliabilitet beror på om mätningen är stabil och att det inte 
finns några slumpmässiga fel (Trost, 2007). Studiens enkätfrågor utformas utifrån 
olika teman som ingår i respektive teori. Dock mäter de flesta frågorna inte samma 
sak utan kartlägger olika delar av ett tema. Därför går det inte att sammanställa dessa 
och göra ett Cronbach’s alpha-test. Detta sänker studiens reliabilitet men ett sådant 
tillvägagångssätt var nödvändigt för att inte enkäten skulle bli för lång då flera olika 
delar behövde kartläggas. I och med att enkäten är samma för samtliga respondenter 
leder det till att de har tagit del av samma frågor. På så vis har respondenterna samma 
interna förutsättningar när de svarar på enkäten. Då den enkät som skickades ut är 
standardiserad leder det till att mätningen får en högre reliabilitet eftersom samma 
frågor ställs på samma sätt i samma ordning till alla respondenter. I denna metoddel 
beskrivs varje del av studiens tillvägagångsätt systematisk vilket gör att studien är 
replikerbar, och detta tyder på att studiens reliabilitet stärks (Bryman, 2011).  
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4.11 Forskaren roll  
Jag besökte aldrig företaget som utgjorde grunden för studiens resultat och hade 
aldrig ett personligt möte med någon av respondenterna. Detta kan både ha varit till 
fördel och till nackdel för studien. Fördelen med min fysiska frånvaro vid 
respondenternas besvarande av enkäten var att jag som undersökare inte kunde 
påverka respondenternas svar, varken medvetet eller omedvetet (Trost, 2007). Å 
andra sidan kunde det ha varit till studiens fördel att besöka respondenternas 
arbetsplats då närvaron kunde ha minskat risken för att enkätsvar uteblev (Eliasson, 
2006). I och med att det externa bortfallet var så stort skulle det ha kunnat vara till 
fördel för denna studie om jag besökt arbetsplatsen, för att på så sätt eventuellt öka 
svarsfrekvensen. Fördelen med min frånvaro innebar å andra sidan att jag inte 
påverkade svaren och inte heller stressade respondenterna - de hade god tid på sig att 
svara och ingen annan än sig själva att ta hänsyn till vid besvarandet av enkäten. 
Dessutom har min fysiska frånvaro inte heller förlett respondenterna att svara vad de 
skulle kunna tro att jag förväntade mig som svar. Sammantaget kan sägas att min 
fysiska frånvaro kan ha påverka studiens validitet i positiv riktning.  

4.12 Etiska överväganden  
Denna studie är genomförd i beaktande av de forskningsetiska principerna inom 
humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning (Vetenskapsrådet, 2002). De fyra 
allmänna grundläggande kraven som har följts är; informationskravet, 
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Informationskravet innebär att den information som ges ut i samband med studien ska 
vara korrekt och detaljerad. Forskaren ska informera om syftet med studien och även 
meddela hur respondenternas uppgifter hanteras. Respondenterna ska även upplysas 
om att deltagandet är frivilligt och att de när som helst kan avbryta sin medverkan 
(ibid). I samband med denna studie skickades det ut ett missivbrev där respondenterna 
fick ta del både av studiens syfte och hur materialet som samlades in skulle behandlas. 
Det framkom även i missivbrevet att respondenterna när som helst kunde avbryta sin 
medverkan och att deras medverkan var frivillig. Det andra kravet är samtyckeskravet 
vilket innebär att forskaren ska inhämta respondentens samtycker och att de själva har 
rätten att bestämma över sitt bidrag i studien. Dock är det så att det inte på förhand 
behövs ett samtycke vid enkätundersökningar då det är en förutsättning att 
respondenterna informeras om detta krav i enkäten (ibid). I och med att informationen 
om detta krav framgick i missivbrevet som skickades ut kunde respondenterna själva 
på förhand avgöra om de ville delta i studien eller inte. Nästföljande krav är 
konfidentialitetskravet, som innebär att de uppgifter och resultat som respondenterna 
ger ut ska behandlas konfidentiellt och skyddas från obehöriga (ibid). I och med att 
jag aldrig träffade personerna och att de bara fick en siffra i PSPP går det inte att 
härleda svaren till någon av respondenterna, inga andra personliga uppgifter lämnades 
heller ut eller redovisades varken om företaget eller respondenterna. Slutligen ingår 
det sista kravet, nyttjandekravet. Det innebär att informationen som samlats in av 
respondenterna enbart får användas för forskningsändamål (ibid). Då data som 
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samlats in till denna studie enbart har använts för forskningsändamål uppfylldes även 
detta krav.  

5. Resultat och analys  
I detta kapitel redovisas resultatet från de enkätundersökningar som samlats in samt 
en analys av resultatet. Jag har gjort en utvärdering av de delar av resultatet som jag 
bedömt som mest relevanta i relation till frågeställningarna och studiens syfte. 
Eftersom en stor del av resultatet presenteras i medelvärde och standardavvikelse har 
respektive svarsalternativ kodats 1-4, och textade svar presenteras i diagram. Efter 
varje tema och tillhörande resultat presenteras en analys av resultatet. Syftet med 
analysen är att koppla samman resultatet med de teorier som ligger till grund för 
studien.    

5.1 Resultat: Hur ser företagets kompetensutvecklingskultur 
ut ur medarbetarnas perspektiv? 

5.1.1. Vad görs?  
Nedan redovisas den del av kompetensutvecklingskulturen som kartlägger vad som 
görs på företaget i relation till kompetensutveckling och ämnar svara på frågeställning 
1; Hur ser företagets kompetensutvecklingskultur ut ur medarbetarnas perspektiv? 
Resultatet presenteras i nedanstående fyra diagram.  
 

5.1.1.1 Resultat; Vem tar oftast initiativet till kompetensutveckling 
på din arbetsplats? 

 
Diagram 1. Svarsfrekvensen för frågan; vem tar oftast initiativet till kompetensutveckling på 
arbetsplatsen? Angivet i procent. 
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I diagrammet ovan presenteras hur respondenterna svarade på frågan; Vem tar oftast 
initiativet till kompetensutveckling på din arbetsplats? Det fanns fyra svarsalternativ; 
det sker högre upp i organisationen, det gör jag och min överordnade tillsammans, 
jag tar själv initiativ till kompetensutveckling, det gör jag och min personal 
tillsammans eller det förekommer ej kompetensutveckling. Av de respondenter som 
började svara på enkäten var det 63 respondenter som svarade på denna fråga 
(motsvarande ett bortfall på 6 personer). Av dessa 63 respondenter svarar 5 att 
initiativet till kompetensutveckling tas högre upp i organisationen. 17 respondenter 
svarade att initiativet till kompetensutveckling tas tillsammans med deras 
överordnade, 35 respondenter svarade att de själva tog initiativet till 
kompetensutveckling, 6 respondenter svarade att initiativet togs tillsammans med 
deras personal och ingen svarade att det inte förekom kompetensutveckling på 
företaget.  
 
Analys; Vem tar oftast initiativet till kompetensutveckling på din 
arbetsplats? 
Resultatet visar att majoriteten av respondenterna (ca 55 %) oftast tar eget initiativ till 
sin kompetensutveckling och att samtliga respondenter på ett eller annat sätt 
kompetensutvecklas. Det går även att utläsa att antalet som tar initiativet till 
kompetensutveckling tillsammans med sina överordnade (ca 27 %) är 
överensstämmande med de respondenter som tar initiativ med sin personal (ca 10 %) 
eftersom det är fler medarbetare än överordnade på arbetsplatsen. Det är få 
respondenter (ca 8 %) som menar att initiativet om kompetensutveckling tas högre 
upp i organisationen. Slutsatsen av detta är att det är en hög grad av självständighet 
bland respondenterna och även en nära dialog blad chefer och medarbetare. I och med 
att respondenterna generellt har svarat lika kan detta tyda på en stark 
kompetensutvecklingskultur då den grundar sig i idén att det finns en gemensam 
professionell kultur bland de anställda och att de har gemensamma uppfattningar om 
hur kompetensutveckling sker (Wermke, 2013).  
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5.1.1.2 Resultat; Vem tar oftast beslutet om kompetensutveckling på 
din arbetsplats? 

 
Diagram 2. Svarsfrekvensen för frågan; vem tar oftast beslutet om kompetensutveckling på 
arbetsplatsen? Angivet i procent. 
 
Respondenterna ombads att svara på frågan; Vem tar oftast beslutet om 
kompetensutveckling på din arbetsplats? Det fanns fyra svarsalternativ; det sker 
högre upp i organisationen, det gör jag och min överordnade tillsammans, jag tar 
själv beslut om kompetensutveckling, det gör jag och min personal tillsammans eller 
det förekommer ej kompetensutveckling. Utav de 69 respondenter som deltog i studien 
var det totalt 64 respondenter (ett bortfall på 5) som svarade på denna fråga. Av dessa 
64 personer var det 16 respondenter som svarade att det sker högre upp i 
organisationen, 38 respondenter svarade att beslutet fattades tillsammans med deras 
överordnade, 7 respondenter svarade att de själva fattade beslut om 
kompetensutveckling, 3 respondenter svarade att de fattade beslutet tillsammans med 
sin personal och ingen svarade att det inte förekom någon kompetensutveckling på 
företaget.  
 
Analys; Vem tar oftast beslutet om kompetensutveckling på din 
arbetsplats? 
Av resultatet går det att utläsa att ca 59 % av respondenterna fattar beslutet om 
kompetensutveckling tillsammans med sin överordnade. Om vi ser till föregående 
resultat innebär det att majoriteten av respondenterna själva tar initiativet till 
kompetensutveckling men att besluten om kompetensutveckling generellt fattas 
tillsammans med en överordnad. Ca 25 % av respondenterna menar även att beslut 
om kompetensutveckling tas högre upp i organisationen. I jämförelse med föregående 
resultat indikerar det att det är vanligare att beslutet fattas högre upp i organisationen 
än att initiativet tas högre upp i organisationen. Få respondenter menar på att de själva 
fattar beslut om kompetensutveckling (ca 11 %) och ännu färre menar att de fattar 
beslutet om kompetensutveckling tillsammans med sin personal (ca 5 %). Jag tolkar 



	   27	  

att den låga procentsatsen av de respondenter som fattar beslut om 
kompetensutveckling med sin personal och de respondenter som fattar beslutet om 
kompetensutveckling med sin överordnade snarare är en spegling av antalet 
deltagande överordnade, än en motsägelse till de övriga resultaten.  Det låga antalet 
överordnade i enkäten kan förklaras med att det troligen finns fler medarbetare än 
överordnade på företaget. I och med att ingen svarade att de inte kompetensutvecklas 
kan även slutsatsen dras att kompetensutvecklingen är hög. Då respondenterna 
generellt har svarat lika kan detta tyda på en stark kompetensutvecklingskultur då den 
grundar sig i idén att det finns en gemensam professionell kultur bland de anställda 
och att de har gemensamma uppfattningar om hur kompetensutveckling sker 
(Wermke, 2013).  
 

5.1.1.3 Resultat: Var sker vanligast kompetensutveckling?  

 
Diagram 3. Svarsfrekvensen för frågan; var sker kompetensutvecklingen? Angivet i procent.  
 
I diagrammet ovan presenteras respondenternas svar på frågan; Var sker vanligast 
kompetensutvecklingen? De svarsalternativ som fanns var; På arbetsplatsen, utanför 
arbetsplatsen, det förekommer ej kompetensutveckling. Av de 69 respondenter som 
påbörjade enkäten var det 64 respondenter som svarade på frågan (ett bortfall på 5 
respondenter). Av dessa 64 respondenter var det 28 som svarade att 
kompetensutvecklingen sker på arbetsplatsen, 35 respondenter som svarade att 
kompetensutvecklingen sker utanför arbetsplatsen och 1 respondent som svarade att 
det inte förkom kompetensutveckling.  
 
Analys; Var sker vanligast kompetensutveckling? 
Resultatet visar att knappt hälften (44 %) av respondenterna menar att 
kompetensutvecklingen vanligast sker på arbetsplatsen medan drygt hälften av 
respondenternas (ca 54 %) menar att kompetensutveckling vanligast sker utanför 
arbetsplatsen. Respondenterna har således en delad upplevelse om var 
kompetensutvecklingen vanligen sker. Det intressanta här är att en respondent har 
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svarar att kompetensutveckling inte förekommer på arbetsplatsen och i tidigare frågor 
har detta svar inte förekommit. Vad detta beror på är svårt att säga, antingen är frågan 
oklar, respondenten kan ha kryssat i fel svarsalternativ av misstag eller så har 
respondenten ändrat uppfattning. Eftersom detta svar endast förekommer hos en 
respondent och inte är i linje med hur respondenten har svarat på majoriteten av de 
övriga frågorna, tillmäter jag detta svar ett begränsat värde i tolkningen av resultaten. 
Det här är första resultatet som pekar på en delad upplevelse bland respondenterna där 
den ena hälften av respondenterna menar att kompetensutveckling framför allt sker 
externt och den anda hälften att det framför allt sker intern. Utifrån Wermkes 2013 
teori om kompetensutvecklingskultur skulle detta kunna peka på att det inte finns en 
gemensam professionell kultur bland de anställda och att de inte har gemensamma 
uppfattningar om hur kompetensutveckling sker på företaget. 
 

5.1.1.4 Resultat; Vilken form av kompetensutveckling anser du är 
vanligast på din arbetsplats?  
 

 
Diagram 4. Svarsfrekvensen för frågan; vilken form av kompetensutveckling anser du är 
vanligast på din arbetsplats? Angivet i procent.  
 
Respondenterna ombads svara på frågan; vilken form av kompetensutveckling anser 
du är vanligast på din arbetsplats? De svarsalternativ som förekom var; individuell, 
en grupp av medarbetare, ett helt arbetslag och det förekommer ej 
kompetensutveckling. Av de 69 respondenter som deltog i studien var det totalt 64 
respondenter som svarade på frågan. Av dessa var det 35 respondenter som svarade 
individuell, 25 svarade en grupp av medarbetare, 6 svarade ett helt arbetslag och en 
respondent svarade att kompetensutveckling ej förekommer.  
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Analys; Vilken form av kompetensutveckling anser du är vanligast på 
din arbetsplats? 
Utifrån resultatet som presenteras ovan kan vi se att individuell kompetensutveckling 
är den typ av kompetensutveckling som respondenterna anser är vanligast (50 %) och 
att det är vanligare att kompetensutveckling sker i en grupp av medlemmar (ca 39 %) 
än ett helt arbetslag (ca 10 %). En möjlig anledning till detta är att det kan vara svårt 
att koordinera en gemensam tidpunkt för ett helt arbetslag eller så kan det bero på att 
det är svårt att hitta ett gemensamt behov för en specifik kompetensutveckling för ett 
helt arbetslag. Ser man dessa variabler (en grupp av medarbetare och ett helt 
arbetslag) som kollektiv kompetensutveckling, blir den kollektiva och individuella 
kompetensutvecklingen lika vanlig (49 % och 50 %). Även här är det en respondent 
som anger att det inte förekommer kompetensutveckling trotts att motsatsen har 
angivits i tidigare svar (förutom en gång, se ovan). Eftersom detta svar inte är i linje 
med hur respondenten har svarat på de övriga frågorna, tenderar jag att tolka detta 
som en avvikelse. Diskrepansen bland respondenterna där hälften menar att det är 
vanligast med individuell kompetensutveckling och den andra hälften menar att 
kollektiv kompetensutveckling är vanligast skulle igen kunna tolkas som att det inte 
finns en gemensam professionell kultur bland de anställda och att de inte har 
gemensamma uppfattningar om hur kompetensutveckling sker utifrån Wermkes 
(2013) teori om kompetensutvecklingskultur.  
 

5.1.2 Tillit  
Här redovisas den del av kompetensutvecklingskulturen som kartlägger tillit i relation 
till kompetensutveckling och ämnar svara på frågeställning 1; Hur ser företagets 
kompetensutvecklingskultur ut ur medarbetarnas perspektiv? Resultatet presenteras i 
nedanstående i en tabell.  

5.1.2.1 Tema; tillit  
Relationell tillit N Mean  Std Dev 
Jag upplever att 
mina 
kollegor/chefer har 
respekt för mig och 
mina åsikter 

63 3,41 ,69 

Jag upplever att 
mina 
kollegor/chefer har 
förståelse för mig 
och mina problem 

63 3,17 ,73 

Jag upplever att 
mina kollegor är 
kompetenta inom 
sitt arbetsområde 

63 3,51 ,59 

Jag upplever att 
mina kollegor har 

63 3,32 ,64 
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respekt för mina 
behov 
Jag upplever att 
mina problem tas 
väl emot av mina 
kollegor 

63 3,24 ,73 

Jag upplever att det 
är lätt att ta upp 
känsliga frågor 
med mina kollegor 

63 2,76 ,86 

Jag upplever att jag 
har en stark tilltro 
till mina kollegor 

63 2,32 ,71 

Jag upplever att vi 
delar gemensamma 
värderingar och 
normer på företaget 

63 2,89 ,83 

N=69, missing=7, min=1 max=4 
Tabell 2. Medelvärde och standardavvikelse av respondenternas svar angående tillit.    
 
Tabellen visar resultatet för tillit. Respondenterna skulle under detta tema ta ställning 
till hur väl de tycker att ovanstående påståenden stämmer. Svarsalternativen var 
således; stämmer inte, stämmer delvis, stämmer oftast, stämmer där stämmer inte =1 
och stämmer=4. På påståendet; jag upplever att mina kollegor/chefer har respekt för 
mig och mina åsikter, var medelvärdet högt på 3,41 med en låg standardavvikelse på 
0,69. Påståendet; jag upplever att mina kollegor/chefer har förståelse för mig och 
mina problem, hade ett lägre medelvärde men det kan fortfarande räknas som högt på 
3,17 med en standardavvikelse på 0,73. Påståendet; jag upplever att mina kollegor är 
kompetenta inom sitt arbetsområde, hade högsta medelvärdet i tabellen på 3,51 och 
den lägsta standardavvikelsen på 0,59. Det innebar att respondenterna homogent 
instämde i att deras kollegor var kompetenta. Även påståendet; jag upplever att mina 
kollegor har respekt för mina behov, hade ett högt medelvärde på 3,32 med en låg 
standardavvikelse på 0,64. Därefter hade påståendet; jag upplever att mina problem 
tas väl emot av mina kollegor; ett högt medelvärde på 3,24 med en låg 
standardavvikelse på 0,73. Påståendet; Jag upplever att det är lätt att ta upp känsliga 
frågor med mina kollegor, hade ett medelstarkt medelvärde med ett värde 2,76 och 
standardavvikelsen var låg med ett värde på 0.86. Lägst var påståendet; Jag upplever 
att jag har en stark tilltro till mina kollegor, med ett medelvärde på 2,32 och en låg 
standardavvikelse på 0,71 vilket innebar att respondenterna svarade mest homogent 
på detta påstående. Påståendet; jag upplever att vi delar gemensamma värderingar 
och normer på företaget, hade ett medelvärde på 2,89 och en standardavvikelse på 
0,83.  
 
 
 
 



	   31	  

Analys; tillit  
Generellt svarar respondenterna att de tycker att samtliga påståenden stämmer in väl. 
Respondenterna menar att deras kollegor och chefer har en hög respekt för deras 
åsikter, har förståelse för deras problem och framförallt att de ser sina kollegor som 
kompetenta. Resultatet visar även att respondenterna upplever att det finns en respekt 
för varandras behov och att om det finns problem så tas dessa väl emot. 
Respondenterna upplever också att påståendet om att de delar gemensamma 
värderingar och normer på företaget stämmer väl, även om detta fick ett något lägre 
värde än de övriga påståendena. Ett ännu något lägre värde, om än lite över medel, 
fick påståendet; jag upplever att det är lätt att ta upp känsliga frågor med mina 
kollegor. I och med att värdena i tabellen generell är höga så vore det logiskt om även 
värdet för påståendet; jag upplever att jag har en stark tilltro till mina kollegor också 
vore högt enligt Bryk och Schneiders (2002) teori då alla övriga frågor under detta 
tema indirekt syftar på tillit. Här blev dock resultatet överraskande, då påståendet fick 
det lägst medelvärde på 2,32. I kombination med att standardavvikelsen är låg på 
samtliga frågor indikerar det att respondenterna har svarat relativt lika på alla fem 
frågor.  

5.1.3 Sammanfattning 
Här sammanfattas den data som ämnar svara på frågeställning 1; Hur ser företagets 
kompetensutvecklingskultur ut ur medarbetarnas perspektiv? Data som har valts ut 
utmärker sig antingen med låga eller med höga värden. Majoriteten av respondenterna 
upplever att de tar eget initiativ till sin kompetensutveckling, eller att initiativet tas i 
samråd med deras närmaste överordnade. Besluten om kompetensutveckling däremot 
tas oftast högre upp i organisationen eller tillsammans med respondenternas 
överordnade. Endast ett litet antal av respondenterna fattar egna besluten om sin 
kompetensutveckling. Vanligast är att kompetensutveckling sker utanför arbetsplatsen 
och den kollektiva kompetensutvecklingen är lika vanligt förekommande som den 
individuella kompetensutvecklingen. Tilliten på företaget är generellt hög och 
sammantaget är standardavvikelsen lågt då värdena aldrig överstiger 0,86. Detta 
indikerar att spridningen kring medelvärdet inte är stort och att respondenterna svarar 
lika. Generellt har alla påståenden inom tillit ett högt medelvärde vilket innebär att 
respondenterna har en hög tillit. Det som respondenterna tycker stämmer mest 
överens med deras upplevelse kring tillit är att deras kollegor är kompetenta inom sitt 
arbetsområde. 
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5.2 Resultat: Hur ser medarbetarnas individuella 
kompetensutvecklingskultur ut ur medarbetarnas 
perspektiv?  
I följande del presenteras och analyseras den data som samlats in för att kunna 
besvara frågeställning 2: Hur ser medarbetarnas individuella 
kompetensutvecklingskultur ut ur medarbetarnas perspektiv.  Resultatet presenteras 
under temana formell/informell kompetensutveckling, kollektiv/individuell och 
attityder. I varje tabell presenteras temat, sedan antal respondenter som svarat=N, 
medelvärde=Mean, standardavvikelse=Std Dev samt frågorna som respondenterna 
svarat på. Antal respondenter som påbörjade enkäten, bortfall samt max och min 
presenteras även under varje tabell.   
 

5.2.1 Tema; formell kompetensutveckling  
Formell 
kompetensutveckling 

N Mean Std Dev 

Jag har under det senaste 
året deltagit i 
föreläsningar, kurser eller 
seminarier som är 
relaterade till mitt arbete 
 

65 2,83 ,89 

Jag har under det senaste 
året deltagit i kurser, 
föreläsningar, eller 
seminarier organiserade 
av mitt företag 

64 2,63 ,93 

Jag har under det senaste 
året deltagit i 
föreläsningar, kurser eller 
seminarier organiserade 
av fackföreningar 

65 1,31 ,68 

N=69 missing=5, min=1 max=4 
Tabell 3. Medelvärde och standardavvikelse av respondenternas svar angående formell 
kompetensutveckling.  
 
Tabellen ovan presenterar resultatet för formell kompetensutveckling. 
Respondenterna skulle svara på hur förekommande tre påståenden var med 
svarsalternativen; förkom inte alls, förekom sällan, förekom ibland, förekom ofta där 
förekom inte alls=1 och förekom ofta=4. Resultatet för formell kompetensutveckling 
visade att det nästan var lika vanligt att delta i föreläsningar, kurser och seminarier 
som var relaterade till arbetet (medelvärde 2,83) som att delta i föreläsningar, 
seminarier och kurser organiserade av företaget (medelvärde 2,63). Resultatet visade 
även att det var en låg standardavvikelse på 0,89 vilket innebär att spridningen kring 
medelvärdet var låg. Standardavvikelse på frågan om respondenterna under det 
senaste året hade deltagit i kurser, föreläsningar eller seminarier organiserade av 
företaget var 0,93 och det innebar att det var en marginellt större spridning men att 
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standardavvikelsen fortfarande var låg.  Det var inte alls lika vanligt att delta i kurser 
som var organiserade av fackföreningar då medelvärdet var på 1,31.  
Standardavvikelsen var mindre vilket innebär att respondenterna har svarat mer 
homogent och att spridningen kring medelvärdet var mindre än på de två föregående 
frågorna.  
 
Analys; formel kompetensutveckling 
Enligt temat formell kompetensutveckling (som ingår i teorin om 
kompetensutvecklingskultur) skall denna form av kompetensutveckling oftast leda till 
ett utbildningscertifikat eller formell kvalifikation och kan organiseras antingen 
internt eller externt (Wermke, 2013). I resultaten ovan har respondenterna i högre 
utsträckning deltagit i föreläsningar, kurser eller seminarier som organiserats av 
företaget än motsvarande aktiviteter som organiserats av fackföreningar. 
Medelvärdena mellan att delta i föreläsningar, kurser och seminarier som är relaterade 
till arbetet och att delta i föreläsningar, seminarier och kurser organiserade av 
företaget var väldigt lika. Att medelvärdena inte skiljer sig åt mer är förväntat då det 
troligen är så att föreläsningar kurser och seminarier som är relaterade till arbetet även 
organiseras av företaget. I och med att standardavvikelsen är låg på samtliga 
påståenden indikerar det att samtliga respondenter har svarat relativt lika på alla tre 
frågor. Det i sin tur kan peka på en stark kompetensutvecklingskultur då den grundar 
sig i idén att det finns en gemensam professionell kultur bland de anställda och att de 
delar gemensamma uppfattningar (Wermke, 2013). Det här temat och dess låga 
standardavvikelse indikerar att en del av kompetensutvecklingskulturen (formell 
kompetensutveckling) är stark.  

5.2.2 Tema; informell kompetensutveckling  
Informell 
kompetensutveckling 

N Mean Std Dev 

Jag har under det senaste 
året besökte webbsidor 
som är relevanta eller 
kopplade till mitt yrke 

64 3,48 ,78 

Jag har under det senaste 
året läst vetenskapliga 
böcker eller 
forskningsartiklar som 
är relevant eller kopplat 
till mitt arbete 

64 3,08 1.00 

Jag har under det senaste 
året haft diskussioner 
med mina kollegor om 
kompetensutvecklingsstr
ategier  

64 3,17 ,79 

N=69, missing=5, min=1 max=4 
Tabell 4. Medelvärde och standardavvikelse av respondenternas svar angående informell 
kompetensutveckling 
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I denna tabell presenteras medelvärde och standardavvikelse för respondenternas svar 
kring informell kompetensutveckling. Respondenterna angav hur förekommande tre 
påståenden var. Svarsalternativen var: förkom inte alls, förekom sällan, förekom 
ibland, förekom ofta där förekom inte alls =1 och förekom ofta=4. Vanligast var att 
respondenterna under den senaste tiden hade besökt webbsidor som var relevanta eller 
kopplade till deras yrke då medelvärdet är 3,48 och standardavvikelsen är låg på 0,78. 
Det var något färre som under det senaste året hade läst vetenskapliga böcker eller 
forskningsartiklar med ett medelvärde på 3,08 och standardavvikelsen var något högre 
än de andra men fortfarande låg med ett värde på 1.00. Slutligen hade flertalet på 
företaget haft diskussioner med sina kollegor om kompetensutvecklingsstrategier med 
ett medelvärde på 3,17 och standardavvikelsen är låg på 0,79.  
 
Analys; informell kompetensutveckling 
Även detta tema ingår som en del av kompetensutvecklingskulturen. Informell 
kompetensutveckling sker när den anställde på eget initiativ tillgodoser sig kunskap 
där syftet är att förbättra sina färdigheter eller kunskaper på ett område (Wermke, 
2013). Resultatet visar att det vanligaste sättet att förse sig med kunskap på företaget 
är att besöka hemsidor. En förklaring till varför webbsidor är mest förekommande, är 
att det är ett lättillgängligt och tidseffektivt sätt att tillgodose sig kunskap på. Även att 
ha diskussioner med sina kollegor om kompetenutvecklingsstrategier var under det 
senaste året förekommande, och precis som föregående argument kan det bero på att 
det är ett tidseffektivt och lättillgängligt sätt att tillgodose sig kunskap på. Minst 
vanligt (men fortfarande förekommande) av de tre alternativen till individuell 
kompetensutveckling är vetenskapliga artiklar och böcker. I och med att det inte är 
lika lättillgängligt och tidseffektivt sätt att förse sig med kunskap på som de två 
föregående kunskapskällorna kan det vara en förklaring till varför det medelvärdet är 
lite lägre. Standardavvikelsen är låg på samtliga påståenden och det indikerar att 
samtliga respondenter har svarat relativt lika på alla tre frågor. Detta kan tyda på en 
stark kompetensutvecklingskultur då den grundar sig i idén att det finns en gemensam 
professionell kultur bland de anställda och att de delar gemensamma uppfattningar 
(Wermke, 2013). Det här temat och dess låga standardavvikelse indikerar att 
informell kompetensutveckling som en del av kompetensutvecklingskulturen är stark 
på företaget.  

5.2.3 Tema; Kollektiv kompetensutveckling  
Kollektiv 
kompetensutveckling  

N Mean Std Dev 

Kurser 64 3,27 ,62 
Seminarier 63 3,06 ,64 
Kollegor på din 
arbetsplats 

64 3,58 ,59 

Föreläsningar 64 3,20 ,62 
N=69, missing=6, min=1 max=4 
Tabell 5. Medelvärde och standardavvikelse av respondenternas svar angående kollektiv 
kompetensutveckling 
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I denna tabell presenteras kollektiv kompetensutveckling. Här skulle respondenterna 
ta ställning till hur viktigt de ovanstående kunskapskällorna var för deras 
kompetensutveckling. Alternativen var; oviktigt, ganska oviktigt, ganska viktigt, 
viktigt, då oviktig=1 och viktig=4. Kurser var något som ansågs vara viktigt då 
medelvärdet var 3,37 och standardavvikelsen var låg med ett värde på 0,62. 
Seminarier var i förhållande till kurser lite mindre viktiga med ett medelvärde på 3.06 
med en låg standardavvikelse på 0,64. Kollegor på arbetsplatsen värderades högst 
med ett medelvärde på 3,58 och standardavvikelse på 0,59. Föreläsningar värderas 
nästan likvärdigt som kurser med ett medelvärde på 3,20 och en standardavvikelse på 
0,62. 
 
Analys; kollektiv kompetensutveckling  
Resultatet visar hur viktigt olika typer av kollektiv kompetensutveckling är för 
respondenterna. Innebörden av kollektiv kompetensutveckling är att lärandet sker i 
samspel med personer som ingår i en verksamhet eller arbetsgrupp. Den anställde 
tillgodoser sig därmed kundkunskap genom att interagera med andra eller genom 
andra, tillexempel på en kurs (Wermke, 2013). Generellt är kurser, kollegor, 
seminarier och föreläsningar viktiga för respondenternas kompetensutveckling.  
Respondenterna anser att kurser och föreläsningar är ungefär lika viktiga. Det 
resultatet är inte oväntat då det oftast är så att föreläsningar ingår i kurser på ett eller 
annat sätt. Viktigast för respondenterna är kollegorna på deras arbetsplats. En 
slutledning av detta är att respondenterna anser att deras kollegor är kompetenta.  I 
och med att kompetens är ett kriterier för relationell tillit skulle detta kunna tyda på att 
det finns relationell tillit på företaget (Bryk & Schneider, 2002). Seminarier ansågs 
vara minst viktiga av de fyra alternativ som angavs under kollektiv 
kompetensutveckling. Även här är standardavvikelsen låg på samtliga frågor och det 
indikerar att respondenterna har svarat relativt lika på alla fyra frågor. Detta kan tyda 
på en stark kompetensutvecklingskultur då den grundar sig i idén att det finns en 
gemensam professionell kultur bland de anställda och att de har gemensamma 
övertygelser (Wermke, 2013). 

5.2.4 Tema; Individuell kompetensutveckling  
Individuell 
kompetensutveckling 

N Mean Std Dev 

Tidskrifter/forskningsartiklar 64 3,22 ,74 
Internet allmänt 64 3,33 ,71 
Material från myndigheter 
(allmänna råd, statens 
offentliga utredningar, 
forskningsöversikter) 

64 3,44 ,71 

N=69, missing=5, min=1 max=4 
Tabell 6. Medelvärde och standardavvikelse av respondenternas svar angående individuell 
kompetensutveckling 
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Tabell 6. visar resultatet för individuell kompetensutveckling. Respondenterna ska 
även här ta ställning till hur viktiga dessa kunskapskällor är för deras 
kompetensutveckling. Alternativen var; oviktigt, ganska oviktigt, ganska viktigt, 
viktigt, då oviktigt=1 och viktigt=4. Resultatet visade att tidskrifter/forskningsartiklar 
var viktiga dock var de minst viktigt av de tre alternativen som presenterades med ett 
medelvärde på 3,22 och en standardavvikelse på 0,74. Internet allmän, var viktigt med 
ett lite högre medelvärde på 3,33 och en standardavvikelse på 0,71. Viktigast var 
material från myndigheter med ett medelvärde på 3,44 och en standardavvikelse på 
0,71.  
 
Analys: Individuell kompetensutveckling  
Även detta resultat visar vad respondenterna tycker är viktigt när det kommer till olika 
typer av individuell kompetensutveckling. Denna typ av kompetensutveckling sker, 
till skillnad från kollektiv kompetensutveckling, när den anställde tillgodoser sitt 
kunskapsbehov i en situation där interaktionen med andra inte är central, till exempel 
genom att läsa böcker (Wermke, 2013). Generellt är medelvärdet för individuell 
kompetensutveckling högt och mer jämnt, jämfört med kollektiv 
kompetensutveckling. Det respondenterna anser vara viktigast är material från 
myndigheter vilket kan tolkas som att de har mest tillit till myndigheter. Trots att 
internet är lättillgängligt fick det ett lägre värden än material från myndigheter och 
anledningen till detta kan ha att göra med tillförlitligheten. Något överraskande är 
dock att tidskrifter och forskningsartiklar, som bör vara tillförlitliga, fick lägst värde.  
Detta resultat kan ha att göra med att det är tidskrävande att få fram och gå igenom 
forskningsartiklar och tidskrifter. Ännu en gång är standardavvikelsen låg på samtliga 
frågor och det indikerar att respondenterna har svarat relativt lika på alla tre frågorna. 
Detta kan tyda på en stark kompetensutvecklingskultur då den grundar sig i idén att 
det finns en gemensam professionell kultur bland de anställda och att de har 
gemensamma övertygelser (Wermke, 2013). 
 

5.2.5 Tema; Attityder  
Attityder N Mean Std Dev 
Utbudet bör vara 
billigt 

64 2,34 ,80 

Utbudet bör leda till 
att jag får högre lön 

64 2,25 ,73 

Utbudet bör leda till 
att jag kan göra en 
utveckling inom min 
karriär 

63 2,71 ,89 

Utbudet bör passa 
tidsmässigt bra i min 
arbetsdag 

64 2,83 ,88 

Utbudet bör vara 
lättillgängligt 

63 3,63 ,52 
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Utbudet bör hjälpa 
mig att lösa problem i 
mitt arbete 

64 3,53 ,62 

Utbudet bör hjälpa 
mig att reflektera både 
över mig själv och 
mitt arbete 

64 3,75 ,47 

Utbudet bör ge mig 
nya infallsvinklar på 
mitt arbete 

63 2,76 ,86 

N=69, missing=7, min=1 max=4 
Tabell 7. Medelvärde och standardavvikelse av respondenternas svar angående attityder 
 
I denna tabell presenteras respondenternas attityder gentemot kompetensutveckling. 
Först skulle respondenterna ange hur viktigt vissa aspekter var gällande deras 
kompetensutveckling med svarsalternativen; oviktigt, ganska oviktigt, ganska viktigt, 
viktigt, där oviktigt=1 och viktig=4. Att utbudet bör vara billigt hade ett medelstarkt 
medelvärde på 2,34 och en standardavvikelse på 0,80. Att utbudet borde leda till 
högre lön hade också ett medelstarkt värde på 2,25 men med en lägre 
standardavvikelse på 0,73. Detta innebar att påståendet; utbudet bör leda till högre 
lön, inte ansågs lika viktigt som att utbudet bör vara billigt. Att utbudet borde leda till 
att respondenterna skulle kunna göra en utveckling inom sina respektive karriärer 
hade ett medelstarkt medelvärde på 2,71 med en standardavvikelse på 0,89 och att 
utbudet borde passa tidsmässigt bra i respondenternas arbetsdag ansågs ännu lite 
viktigare med ett medelvärde på 2,83 och en standardavvikelse på 0,88. Att utbudet 
borde vara lättillgängligt hade ett mycket högt medelvärde på 3,63 och en 
standardavvikelse på 0,55 vilket innebar att detta ansågs som viktigt av de flesta på 
företaget. Även att utbudet borde hjälpa respondenterna att lösa problem i sina arbeten 
hade ett högt medelvärde på 3,53 med en låg standardavvikelse på 0,62. Att utbudet 
borde hjälpa respondenterna att reflektera både över sig själva och sitt arbete ansågs 
som viktigast med ett medelvärde på 3,75 med en standardavvikelse på 0,47. Att 
utbudet borde ge respondenterna nya infallsvinklar på sitt arbete gav ett medelstarkt 
medelvärde på 2,76 och en standardavvikelse på 0,86.  
 
Analys: attityder 
Resultatet visar respondenternas inställning till vad det anser vara viktiga faktorer i 
utbudet av kompetensutveckling. De två påståenden som handlar om ekonomiska 
faktorer (utbudet bör vara billigt och utbudet bör leda till att jag får högre lön) har i 
relation till de andra påståenden låga värden och anses därmed generellt inte vara lika 
viktiga. När det kommer till att utbudet ska hjälpa respondenterna att lösa problem, 
reflektera och ge nya infallsvinklar över arbetet (utbud som alla kan leda till 
kompetensutveckling), anses de två första vara väldigt viktiga. Att utbudet ska leda 
till nya infallsvinklar verkar konstigt nog inte vara lika viktigt. Inte heller anses 
karriärsutvecklingen vara en viktig faktor för respondenternas kompetensutveckling. 
Att utbudet ska vara lättillgängligt anses vara viktigast och detta är även i linje med 
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och skulle kunna förklara de högt skattade värdarna på formell/informell och 
kollektiv/individuell kompetensutveckling, då tillexempel webbsidor (som är ett 
lättillgängligt sätt att tillgodose kunskap) får ett högt värde med en låg 
standardavvikelse. Däremot anses det inte riktigt lika viktigt att utbudet ska passa 
tidsmässigt in i respondenternas vardag (dock har det ett medelstark värde). Även här 
är standardavvikelsen låg och det indikerar att respondenterna svarar relativt lika på 
alla påståenden. Detta kan tyda på en stark kompetensutvecklingskultur då den 
grundar sig i idén att det finns en gemensam professionell kultur bland de anställda 
och att de har gemensamma uppfattningar (Wermke, 2013).  

5.2.3 Sammanfattning 
Här sammanfattas den data som ämnar svara på frågeställning 2; Hur ser 
medarbetarnas individuella kompetensutvecklingskultur ut ur medarbetarnas 
perspektiv? Jag kommer här att sammanfatta den data som presenterats och som på ett 
eller annat sätt sticker ut, antingen med höga eller med låga värden. 
Standardavvikelser som presenteras i resultatet ovan överstiger aldrig mer än 1, vilket 
innebär att spridningen kring medelvärdet generellt är lågt. I sin tur betyder det att 
respondenterna generellt svarar ganska lika på samtliga frågor. Det går därmed att dra 
en slutsats om att kompetensutvecklingskulturen är stark då finns en gemensam 
professionell kultur bland de anställda och att de delar övertygelser, uppfattningar och 
utföranden i förhållande till vissa kollektiva fenomen (Wermke, 2013). På formell 
kompetensutveckling har väldigt få respondenter kompetensutvecklats via facket det 
senaste året och vad gäller informell kompetensutveckling är det vanligast att 
respondenterna under det senaste året besökt webbsidor som var relaterade till deras 
yrke. Inom kollektiv kompetensutveckling anser respondenterna att den viktigaste 
kunskapskällan för deras kompetensutveckling är kollegorna på arbetsplatsen. Den 
viktigaste kunskapskällan för individuell kompetensutveckling är däremot material 
från myndigheter. Den absolut viktigaste aspekten av respondenternas 
kompetensutveckling är att utbudet skall hjälpa dem att reflektera över sig själva och 
sin arbetsplats.  
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 6. Sammanfattning & Diskussion   
I denna del presenteras resultatdiskussionen för frågeställning 1 och 2 tillsammans 
och hur dessa två frågeställningar förhåller sig till varandra. Dvs. ”Hur ser företagets 
kompetensutvecklingskultur ut ur medarbetarnas perspektiv? och ”Hur ser 
medarbetarnas individuella kompetensutvecklingskultur ut ur medarbetarnas 
perspektiv”. Resultaten från dessa frågeställningar kommer att diskuteras i relation till 
teori och tidigare forskning.  Sedan kommer kvalitet och begränsningar att diskuteras. 
Avslutningsvis presenteras förslag till fortsatt forskning.  

6.1 Resultatdiskussion  
Syftet med denna studie var att undersöka och kartlägga hur medarbetarna på ett 
företag som arbetar med kompetensutveckling resonerade kring sin egen 
kompetensutveckling, detta i relation till företagets kompetensutvecklingskultur. 
Under frågeställning 1: ”Hur ser företagets kompetensutvecklingskultur ut ur 
medarbetarnas perspektiv?” framkom det bland annat att majoriteten av 
respondenterna upplevde att de i hög utsträckning själva tog initiativ till sin 
kompetensutveckling.  De framkom också att beslutet om kompetensutveckling i hög 
utsträckning fattades tillsammans med en överordnad. Detta kan tyda på en hög tillit 
till organisationen och dess medlemmar då respondenterna troligtvis inte skulle ta upp 
kompetensutveckling med sina överordnade om det inte fanns ömsesidig respekt, 
integritet och omsorg om varandra i relationen. Detta ligger i linje med att frågorna 
rörande tillit fick ett högt medelvärde.  
 
En möjlig förklaring till att relativt få respondenter angav att de själva fattade beslut 
om kompetensutveckling torts att de angav att de ofta själva tog initiativet till 
kompetensutveckling, kan vara att respondenterna tolkade frågan om beslut som att 
den relaterade till formell kompetensutveckling och inte till informell 
kompetensutveckling. Detta eftersom informell kompetensutveckling dvs. att 
respondenten söker information på webben eller samtalar med kollegor oftast inte 
behöver involvera en överordnad. Den informella kompetensutvecklingen hade höga 
medelvärden (vilket innebar att respondenterna svarade att det var vanligt 
förekommande). Om respondenterna hade räknat in informell kompetensutveckling i 
sitt svarsalternativ hade det varit sannolikt att resulterat i svarsalternativen om eget 
beslut till kompetensutveckling ha varit högre.  
 
Informell kompetensutveckling hade som tidigare nämnts generellt höga medelvärden 
(ex. webbsidor, samtal med kollegor etc.) dvs. denna typ av kompetensutveckling 
förekom ofta bland medarbetarna på företaget. Respondenternas attityd till 
kompetensutveckling visade också på, att när det kom till att utvärdera utbudet för 
olika typer av kompetensutveckling fick lättillgänglighet ett högt medelvärde. Dessa 
två resultat är i linje med varandra då informell kompetensutvecklings generellt är 
lättillgänglig. Slutsatsen är att respondenterna till stor del tar initiativ till 
kompetensutveckling men att det inte framgår om detta relaterar till informell 
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och/eller formell kompetensutveckling. Resultaten visar att besluten fattas 
tillsammans med en överordnad men att det i detta fall troligtvis handlar om formell 
kompetensutveckling.  
 
Bryk och Schneiders (2002) har visat på att det finns ett starkt samband mellan hög 
tillit och förbättrad akademisk produktivitet, även efter att man kontrollerat för 
kontextuella faktorer. Det höga initiativtagandet till kompetensutveckling och den 
höga tilliten som existerade på företaget kan utifrån denna teori indikera att företaget 
har bra grundförutsättningar för akademisk produktivitet som i detta sammanhang kan 
likställas med kompetensutveckling. Även Wermke (2012) visar på att hög tillit 
möjliggör en konstruktiv kompetensutvecklingskultur. Utifrån detta kan resultatet 
tolkas som att en möjlighet till god kompetensutvecklingskultur föreligger på 
företaget.  
 
I och med att standardavvikelsen är låg på samtliga frågor kring attityder, 
formell/informell kompetensutveckling, individuell/kollektiv kompetensutveckling 
samt tillit, indikerar det att samtliga respondenter har svarat relativt lika på dessa 
frågor. Det i sin tur kan också peka på en stark kompetensutvecklingskultur då detta 
grundar sig i idén att en gemensam professionell kultur bland de anställda och att de 
anställda delar gemensamma uppfattningar visar att det finns en stark 
kompetensutvecklingskultur (Wermke, 2013). 
 
44 % av respondenterna svarade att kompetensutvecklingen sker utanför arbetsplatsen 
och 54 % svarade att kompetensutveckling sker på arbetsplatsen. Dessa svar kan 
antingen bero på att respondenterna har två skilda uppfattningar kring samma 
fenomen eller att det finns två grupper på arbetsplatsen som har extern respektive 
intern kompetensutveckling utan att de är medvetna om den andra gruppens 
aktiviteter. Om den första förklaringen stämmer är detta ett av de få resultat som 
skulle kunna tyda på att kompetensutvecklingskulturen inte är så stark (Wermke 
2013).  
 
Under frågeställning 1 (”Hur ser företagets kompetensutvecklingskultur ut ur 
medarbetarnas perspektiv?) ställdes frågan; vilken form av kompetensutveckling 
anser du är vanligast på din arbetsplats?  50 % av respondenterna svarade under temat 
”Vad görs” att individuell kompetensutveckling var vanligast och 49 % av 
respondenterna (39 % en grupp av medarbetare + 10 ett helt arbetslag) svarade att 
kollektiv kompetensutveckling var vanligas på arbetsplatsen. Även detta resultat 
visade som ovan att respondenterna hade olika uppfattning kring detta. När 
respondenterna svarade på hur viktigt olika typer av individuell och kollektiv 
kompetensutveckling var, så hade båda höga medelvärden. Det faktum att 
respondenterna under temat ”Vad görs” uppgav att individuell och kollektiv 
kompetensutveckling var lika vanligt förekommande samt att respondenterna även 
skattade individuell/kollektiv kompetensutveckling lika högt kan visa på ett samband 
mellan kompetensutvecklingskultur på företags- och medarbetarnivå. 
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En del av förklaringen till varför företaget visade på en relativt stark 
kompetensutvecklingskultur kan vara att studien också visade på att det fanns en 
relativt stor tillit på företaget, vilket också ligger i linje med Wermkes (2012) artikel. 
Förutom tillit är det centralt att kompetensutvecklingen även anpassas till den kontext 
(företagskultur) som den skall genomföras i, för att säkerställa att den blir så effektiv 
som möjligt och att medarbetarna kan tillgodose sig kunskapen. Det är viktigt att 
förstå individernas behov då de är kulturbärarna på företaget och det är i denna kultur 
som kompetensutvecklingen skall utföras. Detta indikerar även att företagets kultur 
speglas i den individuella kulturen och vise versa. 

Slutsatsen från denna studie blir därför att företaget har en bra grund att stå på men 
för att kunna förvalta detta på bästa sätt och bygga vidare på den positiva 
kompetensutvecklingskultur som finns på företaget vore det fördelaktigt att ytterligare 
kartlägga kontexten. Företaget i studien arbetar själva med kompetensutveckling som 
en del av sitt tjänsteerbjudande, så den erfarenhet och kunskap de skaffa sig internt 
kan även gynna dem i deras externa arbete i vilket de även skulle kunna belysa sina 
kunders kompetensutvecklingskultur. Med andra ord kan det vara av vikt för företaget 
att, i sin utveckling av andra företag, kartlägga deras kompetensutvecklingskultur för 
att optimera förutsättningarna för ett framgångsrikt arbete. 

Avslutningsvis diskuteras här studiens bidrag till det pedagogiska forskningsfältet. Då 
studien har kartlagt kompetensutvecklingskultur på ett företag har det därmed bidragit 
till ett relativt begränsat forskningsområde då det inte finns mycket forskning på 
kompetensutvecklingskultur. Tidigare har fokus inom forskningsområdet snarare varit 
kompetensutveckling. Jag argumenterar för att en stark kompetensutvecklingskultur 
är en förutsättning för att främja kompetensutveckling. En central del inom pedagogik 
är att utveckla kunskaper om processer som är både informella och formella. Dessa 
processer medför hur människor formas i olika sociala och kulturella sammanhang 
(Hagström, 2007). Att ha goda förutsättningar för att skapa en stark 
kompetensutvecklingskultur är därmed  avgörande för främja ett konstruktivt lärande.  

6.2 Studiens begränsningar  
I och med att frågorna i enkäten utgick från tidigare forskning kring kompetens och 
kompetensutvecklingskultur har de huvudsakliga temana inom teorin täckts. Dock 
hade det stärkt studiens reliabilitet om det hade funnits fler frågor som mätt samma 
sak för att säkerställa att studien inte enbart täckt en stor del av 
kompetensutvecklingskulturen utan att frågorna även hade haft en hög pricksäkerhet.  

Valet stod således mellan färre teman med fler frågor som mätte samma sak, eller fler 
teman med färre frågor som mätte olika delar av temat. I och med att jag ville 
kartlägga företagets kompetensutvecklingskultur så ansåg jag att färre frågor och fler 
teman var ett mer adekvat val eftersom det gav en bättre (bredare) kartläggning. Det 
hade inte heller varit möjligt att utforma en enkät med många teman, många frågor 
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som mätte olika delar av temana där varje fråga mätte variationer på samma sak. 
Detta för att risken då hade varit överhängande att en sådan enkät hade blivit alltför 
omfattande och att antalet respondenter därför hade minskat. Dock medförde mitt val 
kring enkäten att det blev svårare att göra korrelationer mellan temana då varje fråga 
under temat mätte olika delar av temat och inte var utformad till att mäta variationer 
på samma fråga. Att genomföra korrelationer på enstaka frågor och inte hela teman 
ansågs inte vara relevant för syftet med denna studie eftersom jag ville kartlägga 
företagets kompetensutvecklingskultur och därför valdes detta alternativ bort. En 
konsekvens av detta är att det i diskussionen bara går att tala om möjliga samband då 
korrelationer inte har gjorts. 

Det är möjligt att en enkätundersökning resulterade i att respondenterna besvarade 
frågorna mer sanningsenligt vilket påverkar validiteten positivt. En anledning till detta 
kan bl.a. vara att respondenten inte påverkades av min närvaro och därmed inte heller 
riskerade att direkt eller indirekt influeras att svara det de trodde var ”rätt”. Risken 
med en enkät var å andra sidan att respondenterna inte förstod frågorna rätt eller att de 
inte besvarade enkäten korrekt på grund av oaktsamhet. För att motverka detta gjordes 
två pilotundersökningar för att så långt möjligt eliminera ett sådant fel. Trots detta 
förekom det vid två tillfällen att en fråga besvarades på ett inkonsekvent sätt vilket 
kan vara ett resultat av ovanstående. 

Eftersom ett bekvämlighetsurval har använts så innebar det att resultaten inte har 
kunnat generaliseras till resten av populationen (resten av företaget). Att använda ett 
bekvämlighetsurval var dock nödvändigt eftersom studien genomfördes i samråd med 
ett företag.  Trots studiens begränsningar så anser jag att validiteten och reliabiliteten 
når en tillfredställande nivå eftersom mitt val möjliggjorde ett högre antal 
respondenter och en bred kartläggning vilket låg i linje med mitt syfte. 

6.3 Fortsatt forskning  
Med hänsyn till studien och ovanstående diskussion skulle det kunna vara av intresse 
att genomföra en sambandsstudie för att se om och hur de olika temana korrelera till 
varandra. En sådan studie skulle kunna ge svar på om det t.ex. finns ett samband 
mellan attityder och vad som faktiskt görs på företaget i relation till 
kompetensutveckling. Detta skulle kunna ge en tydligare bild kring samband och 
tendenser, däremot skulle en sådan studie inte kunna ge svar på påverkansgrad. 
Det skulle även kunna vara av intresse att designa en studie för att se om och hur 
kompetensutvecklingskulturen på företagsnivå respektive medarbetarnivå påverkar 
varandra.  Denna typ av sambandsstudier skulle kunna ge en djupare förståelse för 
sambanden mellan de olika faktorerna som kan påverka kompetensutvecklingskuluren 
och bidra till att ytterligare förbättra kompetensutvecklingskulturen såväl på individ- 
som företagsnivå. En annan intressant aspekt skulle kunna vara att se i vilken 
utsträckning tilliten påverkar kompetensutvecklingskulturen. Avslutningsvis skulle 
det även kunna vara intressant att komplettera denna kvantitativa studie med en 
kvalitativ studie för att få en djupare förståelse kring respondenternas syn på sin egen 
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kompetensutveckling. En sådan studie skulle även kunna hitta nya teman som skulle 
kunna vara av intresse och som inte tagits upp i denna studie.  
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Bilagor  
 
Bilaga 1: Missivbrev  
 
Hej!  

Jag heter Celine och läser min sista termin vid Uppsala universitet och skriver min 
kandidatuppsats i pedagogik med inriktning mot vuxna och arbetsliv.  

Syftet med denna studie är att undersöka hur medarbetarna på ett företag som arbetar 
med kompetensutveckling resonerar kring sin egen kompetensutveckling, detta i 
relation till företagets kompetensutvecklingskultur.  

Enkätsvaren kommer att behandlas konfidentiellt, inga uppgifter om deltagarna 
kommer att nämnas i examensarbetet och enkätsvaren kommer enbart att användas till 
denna studie. Du kommer vara helt anonym och ditt deltagande är helt frivilligt. 

Du kan välja att avbryta din medverkan när som helst och om du upplever att någon 
fråga är obekväm eller svår att besvara kan du hoppa över frågan och gå vidare till 
nästa fråga. Och oroa dig inte, hela enkäten tar max 10 minuter att svara på!  

Jag är väldigt tacksam för ditt deltagande i min studie och alla dina svar är guld värda 
och kommer göra min studie möjlig!  

Vid eventuella frågor eller oklarheter kan du kontakta mig på min mailadress:  

Celine Saindrenan: celine.xxx@hotmail.com  

Lycka till!  
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Frågor i enkäten 
 
Bakgrundsvariabler 

1. Vilken befattning har du?  
2. Hur länge har du haft den befattningen?  
3. Hur många år har du arbetat på detta företag?  
4. Vilken högsta utbildning har du? (grundskola, gymnasieskola/praktisk, 

gymnasieskola/teoretisk, högskolenivå upp till tre år, högskolenivå, mer än tre 
år) 

5. Din ålder 
6. Kön? 

 
Formell kompetensutveckling 

Hur förekommande är följande påståenden?  
1. Jag har under det senaste året deltagit i föreläsningar, kurser eller seminarier 

som är relaterade till mitt arbete (förkom inte alls, förekom sällan, förekom 
ibland, förekom ofta).   

2. Jag har under det senaste året deltagit i kurser, föreläsningar, eller seminarier 
organiserade av mitt företag (förkom inte alls, förekom sällan, förekom ibland, 
förekom ofta).  

3. Jag har under det senaste året deltagit i föreläsningar, kurser eller seminarier 
organiserade av fackföreningar (förkom inte alls, förekom sällan, förekom 
ibland, förekom ofta). 

4. Annat, vad… 
 

Informell kompetensutveckling 
Hur förekommande är följande påståenden?  
1. Jag har under det senaste året besökte webbsidor som är relevant eller 

kopplade till mitt yrke (förkom inte alls, förekom sällan, förekom ibland, 
förekom ofta). 

2. Jag har under det senaste året läst vetenskapliga böcker eller forskningsartiklar 
som är relevant eller kopplat till mitt arbete (förkom inte alls, förekom sällan, 
förekom ibland, förekom ofta). 

3. Jag har under senaste året haft diskussioner om mina kollegor om 
kompetensutvecklingsstrategier (förkom inte alls, förekom sällan, förekom 
ibland, förekom ofta). 

4. Annat, vad… 
 
Kollektiv kompetensutveckling 

Hur viktigt är följande kunskapskällor för din kompetensutveckling? 
1. Kurser (oviktigt, ganska oviktigt, ganska viktigt, viktigt). 
2. Seminarier (oviktigt, ganska oviktigt, ganska viktigt, viktigt). 
3. Kollegor på din arbetsplats (oviktigt, ganska oviktigt, ganska viktigt, viktigt). 
4. Föreläsningar (oviktigt, ganska oviktigt, ganska viktigt, viktigt). 
5. Annat, vad... 
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Individuell kompetensutveckling 
Hur viktigt är följande kunskapskällor för din kompetensutveckling? 
1. Tidskrifter/forskningsartiklar (oviktigt, ganska oviktigt, ganska viktigt, 

viktigt). 
2. Internet allmän (oviktigt, ganska oviktigt, ganska viktigt, viktigt). 
3. Material från myndigheter (allmänna råd, SOU’s, forskningsöversikter) 

(oviktigt, ganska oviktigt, ganska viktigt, viktigt).   
4. Annat, vad… 

 
Attityder gentemot kompetensutveckling 

Hur viktigt är följande aspekter för dig gällande kompetensutveckling?  
1. Utbudet bör vara billigt (oviktigt, ganska oviktigt, ganska viktigt, viktigt). 
2. Utbudet bör leda till att jag får högre lön (oviktigt, ganska oviktigt, ganska 

viktigt, viktigt). 
3. Utbudet bör leda till att jag kan göra en utveckling inom min karriär (oviktigt, 

ganska oviktigt, ganska viktigt, viktigt). 
4. Utbudet bör passa tidsmässigt bra i min arbetsdag (oviktigt, ganska oviktigt, 

ganska viktigt, viktigt). 
5. Utbudet bör vara lättillgängligt (oviktigt, ganska oviktigt, ganska viktigt, 

viktigt). 
6. Utbudet bör hjälpa mig att lösa problem i mitt arbete (oviktigt, ganska 

oviktigt, ganska viktigt, viktigt). 
7. Utbudet bör hjälpa mig att reflektera både över mig själv och mitt arbete 

(oviktigt, ganska oviktigt, ganska viktigt, viktigt). 
8. Utbudet bör ge mig nya infallsvinklar på mitt arbete (oviktigt, ganska oviktigt, 

ganska viktigt, viktigt).   
 

Vad görs? 
Besvara frågorna genom att välja ett av följande alternativ.  

1. Vem tar oftast initiativet till kompetensutveckling på din arbetsplats? (Det 
sker högre upp i organisationen, det gör jag och min överordnade tillsammans, 
jag tar själv initiativ till kompetensutveckling, det gör jag och min personal 
tillsammans, det förkommer ej kompetensutveckling).  

2. Vem tar oftast beslutet om kompetensutveckling på din arbetsplats? (Det sker 
högre upp i organisationen, det gör jag och min överordnade tillsammans, jag 
tar själv beslut till kompetensutveckling, det gör jag och min personal 
tillsammans, det förkommer ej kompetensutveckling).  

3. Var sker vanligast kompetensutveckling? (På arbetsplatsen, utanför 
arbetsplatsen) 

4. Vilken form av kompetensutveckling anser du är vanligast på din arbetsplats? 
(individuell, en grupp av medarbetare, ett helt arbetslag)  

 
Tillit 

1. Jag upplever att mina kollegor/chefer har respekt för mig och mina åsikter 
(stämmer inte, stämmer delvis, stämmer oftast, stämmer) 

2. Jag upplever att mina kollegor/chefer har förståelse för mig och mina problem 
(stämmer inte, stämmer delvis, stämmer oftast, stämmer) 
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3. Jag upplever att mina kollegor är kompetenta inom sitt arbetsområde (stämmer 
inte, stämmer delvis, stämmer oftast, stämmer) 

4. Jag upplever att mina kollegor har respekt för mina behov (stämmer inte, 
stämmer delvis, stämmer oftast, stämmer) 

5. Jag upplever att mina problem tas väl emot av mina kollegor (stämmer inte, 
stämmer delvis, stämmer oftast, stämmer)  

6. Jag upplever att det är lätt att ta upp känsliga frågor med mina kollegor 
(stämmer inte, stämmer delvis, stämmer oftast, stämmer)  

7. Jag upplever att jag har en stark tilltro till mina kollegor (stämmer inte, 
stämmer delvis, stämmer oftast, stämmer)  

8. Jag upplever att vi delar gemensamma värderingar och normer på företaget 
(stämmer inte, stämmer delvis, stämmer oftast, stämmer) 
 

 
 


