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This bachelor thesis discusses the subject training quality in the context of 
corporate education. The purpose of this paper was to find out what this means for 
customers and vendors on the commercial training market. To answer the purpose 
the question formulation is 
- What is the quality of education for the customers and vendors of training? 
 
Based on a qualitative method, semistructured interviews were used to collect the 
results which are based on responses from six informants, including three vendors 
of training and three training customers. 
 
The result demonstrates that fulfillment of expectations and demand is critical to 
the perception of training quality. It is also clear that quality emerges when 
training leads to a use within the customer organization and when training content 
is specifically related to customers daily work. This requires a state of readiness 
within the customer organization to absorb new knowledge. If quality is to be 
achieved, the entire process, from planning to evaluation, must be considered. 
Quality is created from an interaction between education vendors and their 
customers. Without active participation and information from customer, training 
vendors will never be able to deliver training quality. 



 



Förord 
Att skriva uppsats innebär ofta en viss mängd svårmod och hinder på vägen, så 
också denna gång. Då är det ovärdeligt att få hjälp ifrån omgivningen. Vi vill 
tacka samtliga medverkande informanter för den tid och de tankar de har bidragit 
med – utan er hade uppsatsen stått och fallit. Ett tack skickas även till Eva M 
Torsson och Lena Lindgren för ert bidrag till uppsatsens innehåll. Slutligen vill vi 
även tacka vår handledare Andreas Nordin för tips och råd på vägen. Tack vare er 
alla har vi tagit oss förbi hinder och svårmod för att tillslut landa i denna uppsats. 
Läs och njut.  
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1. INTRODUKTION 
Detta introducerande kapitel inleds med en bakgrund relaterad till uppsatsens ämne. Vidare presenteras 
de teoretiska utgångspunkter som uppsatsen grundas på. Kapitlet avslutas med uppsatsens syfte och 
problemformulering. 

Sedd på det här sättet har kvalitet mycket gemensamt med sex. Alla gillar det. 
(Givetvis under vissa omständigheter.) Alla känner på sig, att de förstår det. 
(Även om de inte vill förklara sig.) Alla tror att genomförandet bara handlar om 
att följa naturliga benägenheter. (När allt kommer omkring klarar vi oss på 
något sätt.) Och naturligtvis upplever de flesta att alla problem på det här 
området orsakas av andra. (Om de bara tog sig tid att göra saker rätt.) I en 
värld där hälften av alla äktenskap slutar med skilsmässa, kan man verkligen 
ifrågasätta sådana här förmodanden (Crosby 1988:25). 
 

I det här citatet ringar Crosby in svårigheterna med begreppet kvalitet, i vilket 
sammanhang det än må vara. Ordet kvalitet går att jämföra med ordet bra - många kan 
anse sig ha en klar uppfattning om vad en bra utbildning är för någonting, men vid 
djupare granskning råder splittrade meningar i frågan.  
 
Mellan åren 1994 och 2000 ökade antalet utbildningsföretag i Sverige från 590 till 
2 345. Av Sveriges alla tjänsteföretag är utbildningsbranschens organisationer de som 
sedan 2002 har vuxit snabbast (SAUF 2012a). Enligt Kock (2010) satsades det under 
2008 70 miljarder kronor på utbildning och kompetensutveckling av personal i Sverige. 
Denna markanta ökning har framkallat ett intresse hos kunder att säkerställa kvaliteten 
på utbildningsinköp. Frågan kvarstår dock; vad är egentligen utbildningskvalitet? 

Eftersom utbildning handlar om människor, både de som genomgår och som leder 
utbildning, skapas det en komplexitet i ämnet. Går det verkligen att ge kvalitet en 
fastställd begreppsförklaring, eller är det för subjektivt för att enas om en gemensam 
definition? Betyder det som är kvalitet för dig, kvalitet för mig? Det är utifrån frågor 
som dessa som uppsatsen tar sitt avstamp. 

Med tanke på den markanta ökningen av utbildningsföretag i kombination med 
faktumet att vi som blivande personalvetare eventuellt kommer att asnvara för 
kompetensutvecklingssatsningar väcktes intresset för att ta reda på vad som kan klassas 
som kvalitet i utbildningssammanhang. 

Utöver dess vetenskapliga bidrag är förhoppningen att uppsatsens innehåll skall 
upplevas som intressant och relevant för aktörer på utbildningsmarknaden, samt för 
studenter som läser om relaterade ämnen. 
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2. Bakgrund 

2.1.1 Lärande och utbildning 

För att kartlägga utbildningskvalitet och dess betydelse är det en god idé att begrunda 
begreppet lärande. Det finns många olika definitioner av lärande, men ett avgörande 
kriterium för att lärande har skett är förändring i den lärande personens beteende 
(Knowles, Holton III, Swanson, 2011). 

Ellström (1996) beskriver begreppet lärande som en förändring av någons kompetens i 
förhållande till en uppgift, situation eller arbete. Han förklarar att lärande är någonting 
som länge har kopplats till skolvärlden, både på grundskolenivå och högre utbildningar. 
Faktum är dock att lärande är någonting som följer människan genom hela livet, 
framförallt inom arbetslivet. Ellström skriver att vuxnas möjlighet till lärande på 
arbetsplatsen har ökat i betydelse. Lärande i arbetslivet betonar kraven på en tillåtande 
arbetsmiljö där de anställda ges möjlighet att utvecklas. Vidare skiljer han på lärande av 
formell respektive informell karaktär. Det formella lärandet syftar till ett planerat, 
målinriktat lärande som sker inom ramen för en viss utbildningsinstitution. Det 
informella lärandet beskrivs istället som lärande i arbetet, vilket ofta sker spontant och 
omedvetet (Ibid.). Innehållet i denna uppsats fokuserar på det formella lärandet. 

Kelly (2006) konstaterar att vuxna utbildningsdeltagare, till skillnad från barn och unga, 
har andra roller som väger tungt gentemot deras roll som utbildningsdeltagare. Det kan 
vara roll som förälder, medarbetare eller chef. Dewey (1997) betonar på liknande sätt att 
den kontext som vuxna befinner sig i utgör ett ramverk av tidigare erfarenheter, vilket 
påverkar vuxnas inlärning.  

Ordet andragogy (på svenska andragogik) härstammar från grekiskans agoge, vilket 
betyder ”aktiviteten att leda”. Ordstammen andr- betyder ”vuxen”. Tillsammans skapar 
ordet meningen ”konsten och vetenskapen att lära vuxna eller hjälpa vuxna att lära”. I 
boken The adult learner (Knowles et al., 2011) anges att andragogik präglas av sex 
komponenter. Dessa komponenter är: 

• Behovet av att veta - Vuxna måste förstå varför de behöver lära sig någonting 
för att kunna ta till sig ny kunskap 

• Vuxnas självbild - Vuxna har en bild av sig själva som självständiga och 
ansvariga för sina egna liv. Detta innebär att för att de lättast ska lära sig något 
måste de själva ta beslutet att lära sig 

• Erfarenhet - En vuxen bär med sig en stor mängd tidigare erfarenhet och många 
gånger identifierar sig vuxna med sin erfarenhet. Om denna erfarenhet inte 
uppmärksammas i utbildningssammanhang kommer de vuxna att känna sig 
avvisade 

• Beredskap att lära sig - Beredskapen kommer ofta i samband med någon slags 
utveckling för medarbetaren, det vill säga att det uppstår ett glapp mellan 
personens uppgifter och hens aktuella kunskap. Behovet av ny kunskap skapar 
beredskapen 
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• Orientering till lärande - Vuxna är livs- och uppgiftsorienterade vilket medför att 
de är motiverade att lära om de uppfattar att detta kommer att hjälpa dem i livet. 
Samtidigt lär de mer framgångsrikt om de får lov att praktisera nya kunskaper 
kort efter inlärning 

• Motivation - Vuxna är mottagliga för vissa externa motivationskällor, såsom 
bättre jobb, högre lön, befordran och dylikt, men de starkaste 
motivationskällorna är de inre; längtan efter högre jobbtillfredsställelse, 
självkänsla, samt livskvalitet (Knowles et al, 2011: 63-65) 

Vidare definierar Knowles et al. (2011) begreppet ”utbildning” som en aktivitet, som 
leds eller genomförs av en eller flera företrädare, utformad för att skapa förändringar i 
kunskap, skicklighet eller attityder hos en individ, grupp eller samhälle. 

Bergman och Klefsjö (2007) skriver att när utbildning säljs definieras det som en tjänst. 
De beskriver en tjänst som någonting abstrakt vilket kan göra det svårt att förklara, 
specificera och mäta innehållet i den. Kunden deltar ofta själv aktivt i att skapa en tjänst 
och den konsumeras samtidigt som den skapas.  

Utifrån Ellström och Nilsson (1997) kan ordet personalutbildning beskrivas som 
planerade och organiserade utbildningsaktiviteter som i huvudsak sker under arbetstid, 
samt är helt eller delvis bekostade av arbetsgivaren. Utbildning kan bestå av olika 
former, med eller utan inslag av formell undervisning. All personalutbildning bör äga 
rum i en organisatorisk kontext för att få en tydlig koppling till arbetet (Ibid.). 

I denna uppsats används ordet ”utbildning” för att beskriva undervisning, som en 
kommersiell tjänst, för vuxna personer aktiva i arbetslivet. Därtill syftar begreppet 
”kund” till den organisation som köper in ledarskapsutbildning externt, utan något 
större fokus på individen/individerna som genomgår utbildning. Begreppet ”säljare” 
används för att hänvisa till kommersiella företag som distribuerar utbildning. 

2.1.2 Kvalitet 

Det finns inte en generellt giltig definition av begreppet kvalitet. En vanlig beskrivning 
av kvalitet är dock när en tjänst uppnår förutbestämda mål eller krav (Bergman & 
Klefsjö, 2007; Crosby, 1988; Torsson, 2012). 

Sörqvist (2001) skriver att den traditionella synen på kvalitet är att ”göra saker rätt”. 
Detta resonemang anser han riskerar att skapa ett gap mellan kundens behov och de 
krav som producenten strävar efter att uppfylla. Detta resulterar i att tjänsten upplevs 
som bristfällig trots att den uppfyller interna krav. Sörqvist (2001) har ett kundorienterat 
perspektiv där han hävdar att förmågan att uppfylla kundernas behov och förväntningar 
skapar kvalitet. 

Även Gummesson och Grönroos (1993) formulerar att kvalitet utgör relationen mellan 
förväntning och upplevelse. De menar att alla människor har olika uppfattningar om sin 
egen verklighet vilket påverkar deras förväntningar samt hur de upplever och tolkar 
tjänstekvalitet. Upplevelsen delas upp i två dimensioner; vad kunden får ut av tjänsten 
och hur kunden upplever att den utförs. Vad kunden får ut av tjänsten är en 
grundförutsättning för en positivt upplevd totalkvalitet, medan hur den upplevs ökar 
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attraktionskraften (Gummesson, 1991; Sörqvist, 2001). Berry, Parasuraman och 
Zeithaml (1994) anger att den kvalitet som en kund upplever avgörs utifrån det 
eventuella gapet mellan förväntad service och upplevd service. 

Dew (2009) presenterar ett antal perspektiv på utbildningskvalitet. Ett av dessa 
perspektiv utgår från kvalitet som uppfyllelse av krav. Denna syn avgränsar kvalitet till 
specifika egenskaper att fullgöra. Ett annat perspektiv ser kvalitet som ökning av värde. 
Detta innebär att en utbildningsdeltagare bör förbättras inom de element som ingår i en 
utbildning. Utöver dessa tillkommer synsättet kvalitet som lyx och prestige. Här väger 
prestigefaktorer såsom lyxig miljö, de senaste verktygen och faciliteterna tungt i 
bedömningen av kvalitet. 

Normann (2000) kallar mötet mellan kund och tjänsteleverantör för ”sanningens 
ögonblick” - en metafor från tjurfäktningsvärlden. Med detta uttryck understryker han 
att kundens bedömning av kvalitet avgörs vid ett kritiskt tillfälle då alla tjänstens 
kvalitetsfaktorer sätts på spel.  

Utbildning inom arbetslivet ökar allt mer, med detta har det uppstått ett ökat krav på 
kvalitetsgranskning. Ur detta har SAUF - Sveriges Auktoriserade UtbildningsFöretag 
(före detta UF - Utbildningsföretagens Förening) vuxit fram. SAUF har funnits sedan år 
1992 och är en branschorganisation för kommersiella utbildningsföretag som arbetar 
med kompetensutveckling av vuxna inom arbetslivet. SAUF auktoriserar 
utbildningsföretag och menar att denna auktorisation utgör en garanti för 
yrkesskicklighet och god kvalitet. Organisationen framhåller att kunder måste veta att 
utbildningsföretag som anlitas är seriösa och håller god kvalitet, samt att auktorisation 
underlättar för utbildningskunder att värdera tjänster som erbjuds. SAUF anger att den 
som köper tjänster av ett auktoriserat företag har en trygghet i att de har granskat 
företaget och menar att systemet med auktorisation av utbildningsföretag hindrar 
oseriösa företag från att ta sig in på marknaden (SAUF, 2012b). 

Utifrån de resonemang som har prestenterats i detta kapitel går det att fastställa att det 
finns olika definitioner av kvalitet. Begreppet är komplext och det finns ingen 
allmängiltig syn på vad det är. Denna uppsats tar en utgångspunkt där kvalitet hanteras 
utifrån en helhetsbild, där olika faser påverkar den uppfattade kvaliteten. Detta gör att 
förberedande arbete, genomförande samt efterarbete inkluderas i bedömning av kvalitet, 
vilket tas upp i nästkommande kapitel. 

2.1.3 Tidigare forskning 

Trots att ämnet är aktuellt är det svårt att hitta forskning rörande utbildningskvalitet med 
fokus på företagsutbildning. Databaserna ERIC, Emerald, Business Source Premier, 
SwePub, EBSCO, OneSearch och DiVa har använts i sökandet av relevant forskning. 
Huvudsakliga sökord var Business Training, Work Training, Education Quality, 
Competence Development och Training Quality. Liknande ord på svenska har även 
använts i sökandet. Eftersom relevant tidigare forskning inte bedömdes som tillräcklig 
kontakatades Lena Lindgren, forskare inom utvärdering, verksam vid Göteborgs 
universitet. En telefonintervju rörande hennes forskning genomfördes och presenteras i 
avsnittet teoretiska utgångspunkter 1.2.3. Även Eva M Torsson, VD för Sveriges 
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auktoriserade utbildningsföretag SAUF intervjuades för att i ge uppsatsen ge en korrekt 
bild av hur denna branschorganisation ser på utbildningskvalitet. 

Det har dock genomförts en otalig mängd kvalitetsforskning inriktad på grundskola och 
universitet. Ett exempel är Karlsson och Kuivanens (2000) undersökning som berör 
utvärdering av kvalitet inom högre utbildning utifrån ett internationellt perspektiv. 
Studien jämför utbildning och utvärdering i Sverige, Australien, Nederländerna, USA 
och Storbritannien. Undersökningen kommer fram till att Sveriges utvärderare bör 
utbildas för att utveckla och förbättra Sveriges utvärderingssystem ytterligare. Liknande 
har Association of American Colleges and Universities (2010) publicerat en rapport 
som berör ämnet kvalitet inom högre utbildningar. Studien kommer fram till att 
kvaliteten måste öka för att färdiga studenter skall klara av framtida arbete. Dagens 
arbetsgivare ställer höga krav på nyutexaminerade vilket höjer kraven på kvalitet inom 
universitets- och högskoleutbildning. 

2.2 Teoretiska utgångspunkter 

2.2.1 Kvalitet i förberedelsearbetet 

LeBlanc & Nguyen (1997) menar att det är bäst att utforma en utbildning genom att 
först skapa sig en förståelse för vilka förväntningar som finns och därefter skapa en 
utbildning som kan motsvara behovet. Liknande menar Torsson (2012) att 
kommunikation är grunden för all utbildning med hög kvalitet. Om inte säljaren vet 
exakt vad som önskas från kunden blir det oerhört svårt att leverera en utbildning med 
kvalitet. Därför krävs specifika mål från kunden.  

I artikeln Customer contributions and roles in service delivery (Bitner, Farandra, 
Hubbert & Zeithaml, 1997) betonas att i en tjänst som utbildning bidrar kunden själv 
med att skapa kvalitet och produktivitet i upplevelsen. Enligt Bitner et al. är kunden en 
integrerad del i tjänsten och utan ett effektivt deltagande är det omöjligt att uppnå det 
förväntade resultatet – kundens input är obligatorisk. Författarna poängterar vinsten 
med att tydliggöra kundens roll. De menar att genom att göra detta kan ett 
utbildningsföretag gräva djupare i sin uppgift. Tydlighet från företagets sida om vilken 
information de behöver, tillsammans med tydlig feedback till kunden förespråkas, för 
att skapa framgång och hög kvalitet. Författarna menar att kunddeltagande ökar chansen 
att behov tillgodoses och att de fördelar som kunden önskar faktiskt uppstår (Ibid.) 

På branschorganisationen SAUF:s hemsida går det att läsa att utbildningskunder bör 
förbereda utbildningsköp ”SMART”. Detta innebär att systematisera förberedelserna så 
att en utbildningssatsning är Specifik, Mätbar, Accepterad, Realistisk och Tidsatt. 
Specifikt syftar till att uppnå en bestämd kunskap eller förändra ett påtagligt beteende. 
Vidare anger SAUF att målen skall vara mätbara eftersom ”det som mäts blir gjort”. 
Accepterad handlar om att kund och utbildningsleverantör har accepterat det önskade 
målet. Realistiskt syftar på att mål skall vara realistiska för att kunna mätas och uppnås. 
Tidsatt uttrycker kravet på en fastställd tidplan (SAUF 2012c). 

Om det inte är deltagarna som har bokat utbildningen, poängterar Torsson (2012) att 
syfte och mål måste vara accepterade av dem. Hon menar att skilda förväntningar 
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mellan bokare av utbildning och utbildningsdeltagare är en farlig, men vanlig, fallgrop. 
Samtidigt är det även riskfullt med delade uppfattningar hos säljare av utbildningen och 
utbildningsledaren. För att undvika sådana problem föreslår Torsson (2012) att 
deltagare och utbildare möts i, till exempel, en presentation innan utbildningen 
genomförs. På ett liknande sätt menar Gainey och Klaas (2003) att en stor risk med att 
anställa externa utbildare är att organisationers behov inte beaktas. Författarna 
förespråkar att varje utbildning bör skräddarsys för att passa varje unik kund. Genom att 
skräddarsy utbildningar tillämpas den nya kunskapen snabbare inom organisationen, 
vilket gör att den uppfattade kvaliteten ökar (Ibid.).   

Kahn (1993) anger vidare att kvalitet börjar uppifrån toppen av kundens organisation 
och är total. Det går inte att införa kvalitet inom en avgränsad avdelning utan att 
inkludera resten av organisationen. Initiativet måste inte komma från ledningen men 
förändringen måste börja därifrån. Kahn anger att om ledningen är med på förändringen 
får den 80 procents genomslag, till skillnad från de 20 procents genomslag processen får 
om ledningen inte är med på förändringen. Kvaliteten måste utgå från en helhetssyn för 
att fungera, med strategi och affärsidé som grund. För att få resultat måste det dessutom 
finnas ett tydligt samband mellan utbildningen och kundens verksamhet. 

Eftersom deltagandet är så pass viktigt efterlyser Bitner et al. (1997) att det ställs krav 
på urvalet av utbildningsdeltagare. Organisationen måste identifiera de anställda som är 
redo för att genomgå utbildning och dessutom underlätta inlärningen i den mån den kan. 

Kirkpatrick (1996) räknar upp ett antal vitala aspekter som krävs för att människor skall 
förändra sitt arbetsbeteende: 

- De måste vilja förbättras 
- De måste inse sina egna svagheter 
- De måste arbeta i ett klimat som tillåter förändring  
- De måste få hjälp av någon som är intresserad och skicklig 
- De måste ges tillfälle att prova nya idéer (Ibid.) 

Kirkpatricks tre sista aspekter uppmärksammar hela organisationens deltagande och 
Bitner et al. (1997) menar att kunden inte kan förvänta sig att få ut tjänstens fulla värde, 
så länge de inte använder eller implementerar det lärdomar utbildningsdeltagaren har 
förvärvat. Därför har flertalet utbildare involverat sig i att lära kunderna hur de skall 
använda kunskaperna de har förvärvat (Ibid.). 

2.2.2 Kvalitet hos en utbildare 

Brown (2004) belyser utbildningsdeltagares uppfattning av utbildningskvalitet, utifrån 
språk och beteende hos utbildare. Brown radar upp ett antal så kallade ”hygienfaktorer”, 
vilka beskrivs som kriterier nödvändiga för basal undervisningskompetens. Några 
sådana är: 

• Kunskap om undervisningsämnet 
• Humor 
• Förmågan att lära ut i takt med deltagarnas nivå - inte sin egen nivå 
• Tillgänglighet, det vill säga viljan att svara på frågor, samt hur utbildaren svarar 

på frågor - flexibiliteten att anpassa sig till studenterna 
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• Kommunikationsförmåga, med både grupper och individer 

Dessa kriterier betonas av många utbildningsdeltagare och anses viktiga när det gäller 
deras uppfattning av utbildares kvalitet (Brown, 2004:528).  

2.2.3 Uppföljande kvalitetsarbete 

Uppföljning och utvärdering kopplas ofta samman, dock går det att urskilja en marginell 
skillnad mellan de båda uttrycken. Uppföljning går att se som en sorts övervakning, 
vilket görs kontinuerligt efter fasta rutiner och informationen är oftast presenterad 
utifrån kvantitativa metoder, i form av exempelvis statistik. Utvärdering handlar snarare 
om en noggrann bedömning, en värdering, där det måste vara tydligt preciserat på vilka 
grunder värderingen görs. Utvärderingen skall värdera objektets nytta och bidragande 
till det system i vilket det ingår. Detta bör ske på ett systematiskt och vetenskapligt sätt, 
utifrån forskningsmetoder, så att resultatet kan bedömas som tillförlitligt (Lindgren, 
2012a).  

Lindgren (2012b) menar att det finns tre grundläggande syften med utvärdering. Det 
första är viljan att bli bättre, vilket innebär en öppenhet hos utbildningssäljaren att 
förändra utbildningen. Det andra syftet är kontroll, där styrande part övervakar att de 
aktiva utbildarna gör det som de ämnar göra. Det sista syftet är att undersöka 
utbildningens effekt utifrån frågeställningen om utbildningssatsningen var meningsfull. 

Enligt Lindgren är det ett vanligt misstag att inte klargöra vilket syfte en utvärdering 
har. Hon förklarar att den ofta genomförs på rutin, eller ”för att man borde göra det”. 
Därför är det viktigt att noggrant tänka igenom vilken information utvärderingen skall 
ge utifrån frågorna varför utvärderingen genomförs och hur organisationen skall 
använda resultatet av den (Lindgren, 2012a; Lindgren, 2012b). Finns det inte en tanke 
om varför utvärderingen görs tillför den ingen nytta (Lindgren 2012b). 

När det gäller vem som genomför utvärdering anser Lindgren (2012b) att säljaren bör 
känna ett visst ansvar för detta, för att kontrollera om leveransen fick önskad effekt. 
Hon menar att ansvaret för utvärderingen bör klargöras i upphandlingen av en 
utbildning, så att detta är tydligt när utbildningen avslutas. Kunden borde ha ett intresse 
av att detta sker. Även om referenserna från tidigare kunder är bra bör varje företag 
ställa sig frågan ”Var det bra för just oss och ledde utbildningen till det vi hade tänkt 
oss?” Om så inte är fallet bör företaget tänka om och satsa pengarna på någonting annat 
nästa gång. 

Utvärdering skall återknyta till mål som är fastställda innan utbildningen startar, enligt 
Torsson (2012). I framtiden hoppas hon på en trend med mätning över tid, med 
utvärdering tre eller sex månader efter avslutad utbildning. Detta för att få en tydligare 
bild av utbildningars faktiska resultat (Ibid.). 

Dew (2006) går in på svårigheterna med mätning av utbildningskvalitet. Han menar att 
en deltagare riskerar att väga in andra faktorer, såsom det sociala umgänget med andra 
deltagare, vilket i själva verkat inte har med utbildningen att göra. Precis som Torsson 
(2012) förespråkar Dew att organisationer måste ha en systematisk ansats när det 
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kommer till att utveckla strategiska planer, agera och bedöma resultat kopplade till 
utbildningssatsningar. 

Donald Kirkpatrick (1996) rekommenderar att utvärdering bör genomföras i fyra nivåer. 
Utvärderingens första nivå mäter Reaktionen, det vill säga utbildningsdeltatagarnas 
spontana reaktioner och känsla av tillfredsställelse angående ämne, föreläsare, upplägg 
med mera. Denna mätning genomförs direkt efter en avslutad utbildning genom 
exempelvis enkät. Följande citat går att läsa i Kirkpatricks artikel: 

When training directors effectively measure participants’ reactions and find 
them favourable, they can feel proud. But they should also feel humble; the 
evaluation has only just begun. Even though a training director may have done 
a masterful job measuring trainees’ reactions, that’s no assurance that any 
learning has taken place (Kirkpatrick 1996:55). 

Med detta resonemang menar Kirkpatrick att det inte går att utläsa någonting om 
lärande, förändring eller resultat av utbildningsdeltagares reaktioner direkt efter 
genomförd utbildning, utan detta måste utvärderas ytterligare för att ge meningsfulla 
svar.  

Den andra nivån mäter Lärande. Positiva reaktioner garanterar inte att lärande har skett. 
Enligt Kirkpatrick avgränsas lärande till vilka principer, fakta, tekniker som blev 
införstådda av utbildningsdeltagarna. Den tredje nivån mäter Beteende, vilket innebär 
graden av beteendeförändring på arbetet till följd av utbildning. Det är en stor skillnad 
mellan att känna till metoder och att använda dem i sitt arbete.  

Sist mäts slutgiltiga Resultat kopplade till utbildningsinköpet. Det kan vara ökad 
försäljning, förhöjd produktivitet, ökad vinst, minskade kostnader, minskad 
personalomsättning eller förbättrad kvalitet. Denna nivå fungerar bäst att mäta utifrån 
fastställda resultatmål (Kirkpatrick, 1996). 

Med dessa teoretiska utgångspunkter som grund tolkas empirin i denna studie. I 
förberedelsearbetet läggs framför allt fokus på branschorganisationen SAUF och Bitner 
et als resonemang. Vidare har Brown en framträdande roll vid analysen av faktorer som 
påverkar utbildningskvalitet. Gällande utvärdering tolkas det empiriska resultatet utifrån 
Kirkpatricks och Lindgrens teorier.  

2.3 Syfte och problemformulering 
Mot bakgrund av vad som presenterats ovan är syftet med denna uppsats att närmare 
studera synen på utbildningskvalitet hos kunder och säljare av företagsutbildningar, 
med avgränsning till ledarskapsutbildning. Fokus ligger på att urskilja likheter och 
skillnader i hur dessa aktörer tänker kring ämnet.   

2.3.1 Frågeställning  

Mot bakgrund av studiens syfte söker studien svar på följande frågeställning:  

- Vad innebär utbildningskvalitet för kunder och säljare av utbildningar? 
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3. METOD 
I detta kapitel presenteras och motiveras de metoder som använts under utformandet av denna uppsats. 

3.1 Metodologiska utgångspunkter 
En empirisk undersökning bygger på observationer och granskning av verkligheten 
(Kvale & Brinkmann, 2009). Denna uppsats ämnade undersöka människors åsikter, 
uppfattningar och erfarenheter om utbildningskvalitet samt skapa en djupare förståelse 
för vad aktörer på den kommersiella utbildningsmarknaden ansåg vara kvalitet i 
företagsutbildning. 

Efter att syftet med undersökningen fastställts följde val av metod utifrån alternativen 
kvantitativ och kvalitativ. En kvantitativ undersökning är lämplig att använda om syftet 
är att kartlägga en aktuell företeelse i nuet. Det är också en bra metod om 
undersökningen kräver en stor mängd respondenter. Med kvantitativa metoder 
undersöks ofta fakta och åsikter (Denscombe, 2009). 

En kvalitativ strategi lämpar sig bra om syftet är att undersöka människors tankar, 
uppfattningar, känslor och erfarenheter. Vidare utgör intervjuer en bra metod för att 
urskilja informanters prioriteringar, idéer och synpunkter och ger även forskaren 
möjlighet att samla på sig insikter baserade på informanternas information och 
kunskaper (Ibid.). Eftersom målsättningen med denna studie var att undersöka och 
identifiera vad utbildningskvalitet innebär för ett antal aktörer på arbetsmarknaden samt 
urskilja eventuella variationer mellan säljare och kunder värderades kvalitativ ansats 
som ett lämpligt val av metod. 

Inför val av metod begrundades även genomförbarheten i arbetet. Eftersom det fanns 
möjlighet att ta direktkontakt med utvalda informanter och att antalet planerade 
intervjuer uppskattades som tidsmässigt genomförbart, bedömdes valet av kvalitativ 
metod som rimligt (Denscombe, 2009).  

Uppsatsen har utgått från ett deduktivt arbetssätt där teori och tidigare forskning har 
använts som grund för att dra slutser om verkligheten, vilka har testats i en empirisk 
undersökning (Patel & Davidson 2003). Med inspiration från fenomenologin har en 
ansats valts ut som understryker subjektivitet, beskrivning och tolkning. Studien 
fokuserar människors uppfattningar, åsikter, attityder och övertygelser. En 
fenomenologisk undersökning syftar inte till att förklara orsakerna till en företeelse utan 
ämnar beskriva hur en person uppfattar fenomenet (Denscombe 2009). Våra tolkningar 
föregås av förväntningar och förutfattade meningar, vilka härstammar från den 
förförståelse som existerar hos oss. Inom det fenomenologiska synsättet skall dessa 
förutfattade meningar sättas inom parantes. De skall inte ignoreras utan medvetengöras 
för att minimera påverkan på det fenomen som undersöks (Starrin & Renck, 2010). 
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3.2 Planering och genomförande 

3.2.1 Urval 

Denscombe (2009) skriver att det subjektiva urvalet används när det är sannolikt att 
dessa personer kan bidra med viktig information. Till denna studie gjordes ett medvetet 
och subjektivt urval av informanter, vilka bedömdes besitta de positioner och ha den 
erfarenhet som krävdes för att säkra resultatets validitet. Eriksson-Zetterquist & Ahrne 
(2011) uppger att sex till åtta informanter ger en lämplig mängd resultatstoff. Detta 
antal anges skapa en viss objektivitet i det insamlade materialet, vilket innebär att risken 
för att uppsatsens resultat byggs på enskilda informanters uppfattningar minskar. För att 
besvara uppsatsens frågeställning valdes sex informanter ut. Dessa kan delas upp i två 
kategorier: kunder och säljare. De tre kunderna valdes utifrån premissen att de har 
erfarenhet av att köpa in extern ledarskapsutbildning till den organisation de arbetar för. 
Ingen avgränsning gjordes gällande deras utbildning eller arbetsgivare. De hittades med 
hjälp av tidigare kontakter och rekommendationer. Säljarna hittades via Internet, samt 
med hjälp av kontakter. Utgångspunkten för deras deltagande var att de säljer någon 
form utav utbildning inom ämnet ledarskap, utan krav på specifik metodik eller 
utbildningsinnehåll.  

Informanterna befinner sig i Kronobergs och Stockholms län. Denna geografiska 
avgränsning gjordes av bekvämlighetsskäl eftersom uppsatsförfattarna befinner sig i 
dessa områden. Annan geografisk avgränsning av urvalet uppskattades inte som 
relevant utifrån uppsatsämnet utan informanternas erfarenhet och sysselsättning 
värderades som avgörande element. 

3.2.2 Avgränsning 

Undersökningen har avgränsats till att endast använda informanter som har erfarenhet 
av att antingen köpa eller sälja ledarskapsutbildning. Denna avgränsning gjordes för att 
avskärma urvalet av informanter då fenomenet företagsutbildning bedömdes som 
oerhört brett och splittrat. Avgränsningen avsåg skapa ett visst mått av enhetlighet, 
vilket bland annat underlättade utformningen av intervjuguide. Att just ämnet ledarskap 
valdes motiveras med att detta ämne, enligt vår mening, inte är begränsat till en enskild 
bransch eller specifikt innehåll. Ledarskapsämnet kan appliceras i många, om inte alla, 
verksamhetsområden. Detta passade uppsatsen eftersom ämnet berör utbildningskvalitet 
i stort, utan några branschmässiga avgränsningar. Om avgränsning hade gjort till 
exempelvis teknisk utbildning, sågs en risk att fokus hade landat på det praktiska 
innehållet i utbildningarna, vilket önskades undvikas. 

3.2.3 Instrument 

För att samla in det empiriska materialet användes metoden semistrukturerad intervju 
som baserades på en tematiskt indelad intervjuguide (se bilagor). Intervjuguiden inleds 
med ett antal uppvärmande frågor om intervjupersonens bakgrund och nuvarande roll på 
organisationen. De inledande frågorna avsåg samla bakgrundsinformation och 
placerades medvetet i början då de sågs som lätta att besvara. Detta bedömdes skapa en 
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mjuk ingång på intervjuerna vilket ämnade skapa en bekvämlighet i situationen hos 
informanterna (Patel & Davidson 2003). Därefter ställdes frågor utifrån fyra 
problemområden:  

1. Utbildningskvalitet som begrepp 
2. Kvalitet i en utbildnings förberedelsearbete 
3. Faktorer som kan påverka kvaliteten i en utbildning 
4. Uppföljande kvalitetsarbete 

Att bygga upp en tematiskt indelad intervjuguide värderades som ett välgrundat sätt att 
ge intervjuerna hög tillförlitlighet och reliabilitet, genom att minska risken för ledande 
frågor. Samtliga problemområden avsåg att samla in underlag för att besvara uppsatsens 
syfte och frågeställning, vilket bedömdes höja uppsatsens validitet (Kvale, Brinkmann 
2009). 

Intervjuguiden byggdes upp i två versioner – en som riktade sig till kunder och en som 
riktades till säljare. Skillnaden mellan dem är marginell och de båda ämnar ge svar på 
uppsatsens syfte. 

3.2.4 Insamling 

Den första kontakten med informanterna togs via e-post, där syftet med studien 
presenterades och vad deras roll som intervjupersoner skulle innebära (Se missiv i 
bilaga I). 

Alla intervjuer, utom två, genomfördes på respektive informants arbetsplats. Detta 
beslut togs utifrån förhoppningen att detta skulle underlätta deras deltagande därmed 
öka deras trivsel och vilja att besvara intervjufrågorna på ett omfattande och 
välutvecklat sätt. En utav intervjuerna skedde på ett café efter informantens eget förslag 
och en genomfördes över telefon. Detta eftersom ett fysiskt möte inte gick att ordna på 
grund av geografiskt avstånd. 

Inför varje intervju har informanterna upplysts om att deras deltagande är frivilligt och 
att de när som helst kunnat avbryta sin medverkan. De har även informerats om syftet 
med undersökningen, var den kommer att publiceras och att deras svar behandlas 
konfidentiellt, vilket innebär att det inte skall gå att urskilja personerna som deltagit i 
studien (Kvale & Brinkmann, 2009). 

Vid samtliga intervjutillfällen, utom ett, deltog båda uppsatsförfattarna. Orsaken till 
detta val hänvisas till att intervjun genomfördes i Stockholm, där endast en av oss hade 
möjlighet att närvara. Inför denna intervju övervägdes att istället genomföra intervjun 
per telefon, då båda hade kunnat delta. Detta alternativ valdes dock bort då prioritet 
lades vid att genomföra intervjun öga mot öga med informanten, vilket bedömdes ge 
större möjlighet till utvecklade svar och ökad chans till följdfrågor.  

Övriga intervjutillfällen genomfördes utifrån fördelningen att en av uppsatsförfattarna 
tog huvudansvar för den faktiska intervjun medan den andra huvudsakligen förde 
fältanteckningar. Denna strategi gjordes med respekt för informanternas trivsel. 
Förhoppningen var att undvika att ge situationen en känsla av förhör och istället 
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eftersträva bekvämlighet och gemytlighet vid varje intervjutillfälle. Detta för att 
maximera möjligheten till ett informativt och omfattande resultatstoff. 

Ett annat alternativ var att endast låta en av författarna genomföra varje intervju. Detta 
förslag valdes bort utifrån förhoppningen att bådas närvaro ökade möjligheten att ställa 
följdfrågor och föra anteckningar. Sammantaget avgjordes att bådas närvaro skapade 
förutsättningar för ett omfångsrikt och välarbetat resultat. 

Samtliga informanter godkände att intervjuerna spelades in och varje intervju 
transkriberades ordagrant. Detta metodbeslut hänvisas till en säkring av trovärdigheten 
och äktheten i resultatet. Inspelning underlättade dessutom för oss som intervjuare att 
aktivt delta i intervjuerna. Detta ansågs som en möjlighet att få informanterna att 
utveckla idéer och resonemang angående de berörda ämnena. Dock drabbades en 
intervju av teknikproblem vilket gjorde att den inte transkriberades utan bearbetningen 
fick vid det tillfället förlitas på minnesanteckningar, samt ytterligare korrespondens via 
e-post efter intervjutillfället, för klargörande av ett uttalande. 

Uppsatsens ämne har inte bedömts som känsligt, samtidigt som ingen av informanterna 
har uppgett att deras medverkan var en obehaglig upplevelse. Dock har intervjuarbetet 
präglats av en medvetenhet om att obehag kan uppstå, om en informant exempelvis 
upplevt sig trängd eller dömd på grund av okunskap om ämnet, till följd av oförmåga att 
svara på en fråga. Denna risk har beaktats och undvikits genom eftersträvande av en 
öppen och icke dömande intervjustrategi. 

3.2.5 Analys 

Uppsatsens sorterings- och tematiseringsarbete har utgått ifrån Kvale & Brinkmanns 
(2009) rekommenderade metoder kring intervjuanalys med meningskoncentrering. 
Informanternas uttalanden formulerades om till kortare yttranden, för att skapa 
möjlighet till överblick av resultatstoffet. Eftersom intervjuerna transkriberades 
underlättades analysarbetet, då eventuella oklarheter i meningskoncentreringen kunde 
klargöras i utskrifterna. Genom att tematisera materialet efter de övergripande 
problemområden som intervjuguiden innehöll växte naturligt sammanhängande stycken 
fram.  

Från början gjordes en uppdelning mellan svar från kunder och säljare. Därefter lades 
tid på inläsning av texterna för att skapa en förtrogenhet till materialet. Sedan 
genomfördes en jämförelse av samtliga informanters svar för att få fram vilka skillnader 
och likheter som förekom. Med det bearbetade materialet som grund analyserades sedan 
resultatet i relation till teori och tidigare forskning, för att få en vetenskaplig förankring.  

Alla människors bedömningar görs på basis av fördomar, vilka gör det möjligt för oss 
att förstå vår omgivning (Kvale & Brinkmann). Trots att denna uppsats inte är 
”beställd” från något håll och därmed inte är beroende av några finansiärer eller andra 
beroendefaktorer finns alltid en subjektivitet i arbetet. Som intervjuare och forskare 
påverkas vi av den miljö som omger oss och upplevelsen av intervjusituationerna 
påverkar även tolkningen av det resultat som genereras. Det går heller inte att bortse 
från den roll vi har som studenter, på väg ut i arbetslivet. Samtliga informanter är 
potentiella framtida arbetsgivare vilket placerar oss i en aningen obekväm position i 
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framställningen av resultatet. Detta eftersom en outtalad önskan om god relation till 
dessa människor påverkar uppsatsens arbete. Detta till trots har en kritisk blick och en 
distans till informanter och uppsatsämne eftersträvats genom hela arbetet. Detta för att 
urskilja svarsmönster, argumentation, samt avsaknad av tydliga svar och motiveringar, 
vilket grundar för ett välarbetat resultat. 

3.2.6 Etiska överväganden 

Etiska överväganden som beaktats under arbetets gång är en medvetenhet om att vi har 
informanternas uttalanden i våra händer, vilket kräver varsamhet i behandlingen av 
dem. Detta ansvar har vi försökt att svara upp mot genom att sträva efter att göra deras 
uttalanden rättvisa så att de kan känna igen sig i utsagorna.  

Samtliga informanter har utlovats konfidentialitet, vilket innebär att privata data som 
identifierar informanterna inte skall avslöjas (Kvale & Brinkmann, 2009). Detta 
utlovande innebar ett ansvar att presentera deltagarna på ett sådant sätt att relevant 
information delges läsaren utan att röja informanternas identitet, vilket förhoppningsvis 
har skett. 

3.2.7 Metodkritik 

Det är svårt att bedöma huruvida resultatets giltighet hade varierat om intervjuerna 
utförts av andra personer eller vid ett senare tillfälle. Det finns en medvetenhet att 
faktorer som kön och ålder hos oss som forskare har inverkan på intervjuernas resultat. 
Utöver det påverkas resultatet även av våra egna värderingar och åsikter. Att påstå att 
dessa omständigheter inte har betydelse ses som både naivt och okunnigt. Dock har alla 
intervjuer genomsyrats av en noggrannhet i att samtliga intervjuguidens 
problemområden har behandlats innan intervjuerna har avslutats. Samtliga informanter 
har även godkänt en kontakt efter genomförd intervju vilket har möjliggjort utredande 
av eventuella oklarheter i uttalande. Detta minskar risken för missförstånd. Även 
transkribering av intervjuerna säkerställer att resultatet utgår ifrån informanternas 
ordagranna uttalanden. 

Eftersom denna uppsats har en kvalitativ ansats med ett litet antal informanter är det 
svårt uttala sig om generaliserbarheten i resultatet. Generaliserbarhet i kvalitativa 
undersökningar kan ses som en bedömning av i vilken utsträckning resultatet skulle 
kunna överföras till andra fall. Vi kan inte garantera en teoretisk mättnad, det vill säga 
att en utökad studie inte hade upptäckt ny fakta inom ämnesområdet (Denscombe, 
2009). Dock bedöms resultatet fullt överförbart till andra fall, åtminstone inom Sveriges 
gränser. Detta eftersom undersökningen har gjorts noggrant och systematiskt - både 
urval av informanter, genomförande av intervjuer, samt analys av data. 
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4. RESULTAT 
I följande kapitel diskuteras uppsatsens resultat i relation till metod, bakgrund samt teoretiska 
utgångspunkter. Kapitlet avslutas med en slutsats och förslag på frågor för framtida forskning. 

4.1.1 Presentation av informanterna 

I redovisningen av studiens resultat benämns uppsatsens informanter efter fingerade 
namn, för att underlätta läsning samt säkerställa intervjupersonernas konfidentialitet. De 
namn som börjar på S anger säljare och personerna vars namn börjar på K syftar till 
kunder. Könen på de fingerade namnen behöver inte överensstämma med deras faktiska 
kön. Nedan följer en kort presentation av varje informant samt organisationen de arbetar 
för. 

Sofia benämner sig som HR Utvecklingskonsult, Coach & Trainer. Hon har Business 
och Masterexamina inom Neuro Linguistic Programming (NLP) och är även 
marknadsekonom. Sofia är delägare i företaget hon arbetar för, som erbjuder utbildning 
och coachning för chefer och ledare. 

Soran har arbetat som personalchef och beskriver sig själv som en ”all-round-
personalchef” med bred kompetens inom personalområdet. De senaste åren har han 
fokuserat på individ- och organisationsutveckling, speciellt med intresse för 
psykosociala arbetsmiljöfrågor. Idag driver han sitt eget företag där han utbildar i 
ledarskapsfrågor, föreläser och erbjuder ren konsultation, där han anlitas av företag vid 
besvärligare ärenden, såsom arbetsrättsfrågor, rehabilitering och sjukskrivning. 

Sigrid är för närvarande VD men sitter också som ordförande i företagets styrelse. Hon 
har varit VD sedan 2005, är nu egentligen pensionerad, men har återgått till VD-posten i 
väntan på att den nytillsatta VD:n är på plats. Företaget har arbetat med utbildning 
sedan 2006 och säljer bland annat utbildningar inom inköp, ledarskap och 
administration och vänder sig till tjänstemän, i första hand inom industrin. Sigrid är den 
enda av säljarna som inte själv leder några utbildningar. Företaget har inga fastanställda 
utbildare utan anställer konsulter efter behov. 

Klara arbetar på en rikstäckande organisation som personalchef i region Växjö. Där har 
hon huvudansvar för all personalutveckling, utbildning, rehabilitering med mera. Hon 
har arbetat med personalfrågor sedan början av 1990-talet. 

Konrad arbetar i en central enhet i organisationens koncern vars verksamhet spänner 
över hela Sverige och delar av Norden. Enheten kallas HR-utveckling och där har 
Konrad en roll som HR-strateg. Han arbetar nästan enbart med chefs- och 
ledarskapsutveckling, vilket inkluderar kompetensutvecklingsinsatser. Tidigare har han 
jobbat både lokalt som personalchef och centralt på affärsområdet. 

Kaj arbetar på ett företag inom tjänst och produktion, som har sin kärnverksamhet i 
Danmark. Avdelningen i Växjö är liten, med endast tretton anställda. Kaj har arbetat på 
företaget i två år och bär jobbtiteln projektledare med ansvarar för personal, 
marknadsföring med mera.  
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Av de informanter som deltagit i studien finns ett tidigare samarbete mellan Sofia och 
Klara, samt Sigrid och Kaj, då kunderna har köpt in utbildning av säljarna. Detta faktum 
har beslutats att inte beaktas i bearbetningen av uppsatsens resultat. Detta eftersom 
deras åsikter och synsätt som individuella säljare och kunder inte bedöms som mindre 
värdefulla eller trovärdiga på grund av att en tidigare relation mellan dem finns. 

4.1.2 Utbildningskvalitet 

Av de informanter som säljer utbildning nämner Soran och Sigrid att förväntningarna 
spelar in på vad som kan ses som kvalitet. De menar att det är viktigt att en utbildning 
levererar vad som förväntas och motsvarar de krav som ställts. Sigrid anser att om 
utbildningsföretaget kan beskriva ett kursinnehåll och sedan leverera detta uppstår 
kvalitet. Liknande tar både Klara och Konrad upp att en utbildning måste innehålla det 
som de efterfrågar.  

Då tänker jag mig att det handlar om det som jag har tänkt att jag skall få ut av 
utbildningen. Eller att jag har gjort en plan, jag har tänkt ett syfte med själva 
insatsen och så får jag ut det av att göra den här utbildningsinsatsen (Konrad). 

Sofia och Soran menar båda att kvalitet innebär att utbildningen skall leda till något mer 
inom organisationen. Det som utbildningen handlar om skall kunna tillämpas av 
deltagarna i framtiden och det måste finnas en beredskap inom organisationerna att ta 
emot de nya kunskaperna. Soran efterfrågar en helhetssyn som involverar ett tydligt syfte 
som skall leverera resultat. 

Samtliga kunder framhäver betydelsen av att utbildningens innehåll skall kunna 
”användas i nästa steg” (Klara). Konrad menar att utbildningen måste ha en konkret 
koppling till arbetet för att befästas. Klara önskar att se en röd tråd som leder fram till 
en användning av de förvärvade kunskaperna som leder till en nytta av utbildningen i 
arbetet. 

Kvalitet är för mig att jag mer eller mindre kan gå till arbetet och sätta igång 
med det som jag lärt mig direkt (Kaj).  

4.1.3 Kvalitet i förberedelsearbetet 

Sofia inleder med att betona värdet av att vara beredd på att lära sig. Detta gäller 
individen som skickas på utbildning men även, och kanske ännu viktigare att beakta, 
organisationen som står bakom. Hon betonar att kunden måste vara engagerad för att 
utbildningen skall få effekt i den dagliga verksamheten. Utbildningen måste föregås av 
en diskussion med organisationen, så att de är beredda på förändring. Sofia menar att 
utbildning bör leda till en kedjereaktion av lärande i verksamheten och betonar att 
utbildning kan leda till ett effektivt lärande om den tas tillvara på. 

Klara nämner på ett liknande sätt betydelsen av att prata med den som skall utbildas så 
att de är överens om vad satsningen syftar till. Klara beskriver att hon vid det senaste 
inköpet ”började uppifrån” och lät cheferna genomgå utbildningen först, därefter 
mellancheferna och sist personalledarna. 
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Och då tänkte jag såhär, går linjecheferna den och för att få den nytta som jag 
vill ha så behöver ju deras chefer ha kunskapen. För har inte de kunskapen så 
blir det ju ingen utbildning som de jobbar med (Klara). 

 
För att de lägre cheferna skulle ha nytta av utbildningen, menar hon att deras chefer 
behövde kunskap om utbildningens innehåll för att kunna ge feedback. Klara förklarar 
att utan detta skulle kunskaperna förvärvade av utbildningen inte blivit använda i 
arbetet. 

Soran berättar att förberedelsearbetet ser olika ut beroende på varje kunds förförståelse. 
Han menar att utformningen av en utbildning ofta sker utifrån en grundidé från kunden, 
som han själv sedan jobbar fram ett förslag utifrån. Vidare förklarar han att gamla 
kunder ofta vet vad han kan och gör, medan förberedelsearbetet är viktigare vid avtal 
med nya kunder. Soran uttrycker även en önskan om att kunder blir bättre på att ställa 
krav på sina utbildningsköp och menar att en utbildning blir bättre om kunden vet vad 
den vill ha och kräver det. Dock framhäver Soran att det även kan vara positivt om en 
kund inte är hundra procent säker på vad den vill att en utbildning skall innehålla 
eftersom detta ger utrymme för honom, som har professionell erfarenhet och håller sig 
uppdaterad om ny forskning, att komma med idéer. Han uppmärksammar, utifrån egen 
erfarenhet, att det inte är så lätt att ha koll på vilka kunskaper som kan vara bra att ha 
”när man är mitt i ruljansen och mitt i smeten.” Därför förespråkar Soran en dialog och 
ett samspel med kund i förberedelsearbetet. 

Konrad förklarar att det finns situationer där de inte har varit helt på det klara med vad 
de vill ha för något och menar att utbildningsföretagets beskrivningar av innehållet då 
blir ännu viktigare att bedöma. På frågan om hur denna bedömning görs berättar Konrad 
att de fastställer ett antal kriterier för vad de skall titta på. Han menar att det kan handla 
om tid, effektivitet eller trovärdighet. Oftast är det HR-avdelningen tillsammans med 
någon person från inköpsavdelningen som gör denna bedömning. Han redogör för ett 
inköp där de beskrev för tio utbildningsföretag vad de ville ha för någonting och vilka 
mål de hade med utbildningssatsningen. Sedan fick företagen komma med en tydlig 
beskrivning av sina respektive idéer gällande upplägg, tidsplanering och pris. Det 
företag som ansågs ha mest välgrundad beskrivning, utifrån trovärdigheten att nå de 
uppsatta målen, valdes tillslut ut.  

Klara berättar att de tog reda på information om huvudansvarige för 
utbildningsföretaget, samt att de satte sig ner med henne och diskuterade. Hon 
poängterar vikten av personkemi och förtroende. Inför nya köp av utbildning brukar 
Klara alltid sätta sig ner med den ansvarige för utbildningen för att kontrollera att kemin 
fungerar. Känner hon att utbildningen inte passar henne, de framtida deltagarna eller 
organisationen köper hon inte in den. Klara förklarar hur hon går tillväga vid val av 
utbildningsföretag: 
 

Sen brukar man träffas ju och gå igenom upplägg och så testar man ju någon 
gång. Jag kan ju känna att testa någon gång i skarpt läge, det är det bästa. 
Jag måste känna att jag har förtroende för den personen innan jag köper en 
utbildning (Klara).  

 
Även Konrad tar upp vikten av att låta den egna verksamheten styra innehållet i en 
extern utbildning och berättar att de ibland inte önskar att utbildare använder egna 
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modeller och definitioner av begrepp eftersom dessa kan strida mot organisationens 
egna beskrivningar av exempelvis ledarskap. 

Gällande färdigkonstruerade utbildningar, med deltagare från olika kunder, anser Sofia 
att dessa är mycket svåra att genomföra med hög kvalitet. Detta eftersom en person kan 
komma ensam från ett företag. Då är övriga medarbetare på företaget inte medvetna om 
vad utbildningsdeltagaren har gått igenom, vilket gör dem svåra att påverka. Enligt 
Sofia handlar utbildning om att hitta gemensamma problemlösningar utifrån dialog och 
förvaltning av resurserna. Sofia menar att genom att ha ett gemensamt problem skapas 
ett gemensamt mål.  

Sigrid säljer färdigkonstruerade utbildningar, men även företagsanpassade ”om det vill 
ha lite speciell touch på det hela”. Uppstår det en osäkerhet hos kunden angående 
utbildningens innehåll brukar hon föreslå ett möte mellan kund och utbildningens 
ledare. Sigrid uppmärksammar de administrativa och logistiska uppgifterna på frågan 
om förberedelsearbete - saker som lokalbokning, förfriskningar och information till 
utbildningsdeltagare om orientering till utbildningens lokaler. 

Det är ju vårt sätt att förbereda en utbildning. Själva utbildningen och innehållet 
i den, det är ju läraren som sköter det själv va.  En del utbildningar hjälper vi till 
med att kopiera upp material då alltså dokumentation av olika slag. Vi är ju 
mera spindeln i det här, vi kan inte lägga oss i. Vi kan inte alla ämnesområden 
heller va, utan vi har väl en generell förståelse för utbildningsbehov. Men 
läraren är den som får svara för beskrivning av innehållet (Sigrid). 

4.1.4 Faktorer som påverkar utbildningskvalitet  
En bidragande faktor till utbildningskvaliteten, vilket samtliga kunder tar upp, är den 
person som leder utbildningen.  
 

Ja, jag skulle säga att AO är egentligen på handledaren som leder den. Då 
både kunskapsmässigt, upplägg och pedagogiskt (Klara). 

Sofia poängterar utbildarens förmåga att lära ut, tillsammans med beställarens 
beredskap att ta emot den nya kunskapen. Sofia och Soran yrkar även på att utbildaren 
skall ha egen arbetslivserfarenhet från ämnet.  

Klara betonar att hon vill kunna lita på och känna förtroende för personen som säljer 
utbildningen – att hen lyssnar på henne och förstår vad hon vill ha. 

Soran förespråkar att utbildare bör ha ethos, logos och pathos vilket innebär att de skall 
ha trovärdighet, innehåll och engagemang. Det viktiga är att utbildningsdeltagarna tror 
på utbildaren och innehållet som presenteras samtidigt som det levereras med känsla. 

Samtliga informanter exklusive Kaj framhäver att en utbildare bör ha en god 
pedagogisk förmåga och bör ha kompetens inom det ämne hen utbildar i. Konrad 
förklarar vad god pedagogisk förmåga innebär för honom: 

Ja men en god pedagogisk förmåga på så vis att kunna lägga upp ett 
utbildningsmoment på ett bra sätt, där det blir en interaktion. Där man också 
ser till att det inte blir för stora, långa block, utan det finns utrymme för paus 
eller reflektion eller något annat som bryter av (Konrad).  
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Vidare förklarar Konrad att kursledaren inte bör ta för stor plats själv utan fokuserar på 
att få fram det som finns i gruppen. Även Kaj menar att utbildaren skall lyssna på vad 
andra säger, och ställa frågor på rätt sätt, för att få till en diskussion. Kaj menar att 
utbildaren bör vara auktoritär, på ett sådant sätt att hen styr kursen så att deltagarnas 
diskussioner håller sig till ämnet och inte svävar ut. 

Andra faktorer som kan påverka kvaliteten i en utbildning är att kunden inte alltid ser 
till helheten, det vill säga hur de skall använda utbildningen i organisationen. Här 
berättar Soran: 

Men jag vill sätta in allt jag gör i ett sammanhang. För att om det inte blir ett 
sammanhang så hänger ju det jag gör i luften och då blir det ju ingen kvalitet. 
Då uppnår man ju inte syftet med det här som man gör. Så att det här skall ju 
inte vara en piss i Mississippi som sen liksom bara flyter ut, utan det skall 
liksom placeras på något sätt i… Ja, så helheten, syftet. Vad vill man uppnå? 
(Soran) 

Sigrid framhäver, till skillnad från Sofia och Soran, att lokalerna och servicen spelar 
viktig roll för kvaliteten. 

Men lokalen är kanske då det viktigaste i det sammanhanget. Att det inte blir för 
varmt, att det inte är dålig luft då och att det är lagom stort - att det inte ekar, att det 
finns dom A/V, audio och visuella hjälpmedel som att man inte kommer till en lärosal 
och ska rita något på ett blädderblock eller whiteboard och så funkar inte pennorna. 
Det ger ju inget bra intryck (Sigrid). 

Även Konrad tar upp design, upplägg och format som viktiga aspekter. Var och hur 
undervisningen sker och om deltagarna behöver förbereda sig eller utföra något arbete 
efter genomförd utbildning. 

Klara uppmärksammar hur viktigt urvalet är eftersom vissa utbildningar är väldigt tuffa 
och krävande för de deltagande. Hon berättade att de har försökt vara noggranna med 
urvalet och låtit de närmsta cheferna plocka ut medarbetare som de trott klarar av att 
hantera utbildningen. 

Vi har också haft personer som hoppat av, för att det varit för tufft. Och det kan 
jag tycka är lite tråkigt men då har vi kanske inte varit så noga i urvalet (Klara).  

Liknande menar Kaj att utbildningens deltagare spelar stor roll för den uppfattade 
kvaliteten vid utbildningar.  

Deltagarna. Det låter kanske lite konstigt men jag är ju inte intresserad av att 
gå en kurs om där det sitter 20 stycken och 15 är tysta. Det ska ju va ett 
diskussionsforum. Det är ju kvalitet för mig, utbytet av erfarenheterna, vad de 
tycker och tänker, hur de är (Kaj). 

Kaj menar att han lär sig minst lika mycket av att diskutera som av att lyssna. 

4.1.5 Uppföljande kvalitetsarbete 

Det finns en likhet mellan Sofia och Sigrid som båda använder sig av standardiserad 
uppföljning i form av enkäter som syftar till en förbättring av de egna utbildningarna. 
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Dessa enkäter berör ämnen som föreläsare, lokal och innehåll. Sofia använder sig även 
av e-learning, som är ett forum där deltagarna får kontinuerlig feedback dels av 
utbildningsledaren men även av de andra utbildningsdeltagarna. Vidare förespråkar 
Sofia dialog som grund till lärande och vill att deltagarna skall implementera de nya 
kunskaperna i sin vardag. Hon menar att det är först när deltagarna börjar arbeta som 
det går att mäta den praktiska kvaliteten av en utbildning. På det sättet anser hon att det 
går att mäta effekterna av en utbildning. 

Soran skiljer sig från de andra säljarna och har inga standardiserade utvärderingar. Han 
uttrycker att så länge det finns en kontakt mellan deltagare och utbildningsledare går det 
att se effekterna direkt.  

Men det är inte det viktigaste att de skriver 5 eller 4 utan att just att de känner 
att, när pannan går i djupa veck, när man liksom funderar över något så 
känner jag att då känns det kul. Då liksom har jag gett dem något att ta med 
sig och det känns viktigare för mig. Så att jag brukar läsa vecken i pannan om 
ni förstår vad jag menar (Soran). 

Även om Soran inte använder några utarbetade utvärderingsmetoder ställer både han 
och Sofia upp som ett stöd om kunden ber dem om hjälp att utföra utvärderingar som 
berör effekten i kundens organisation. Dessa utvärderingar är i så fall ingenting som de 
själva använder, utan de går direkt till kunderna. De båda menar att det är upp till 
kunderna att mäta effekterna av en utbildning. 

Också Klara förklarar att de använder sig av en enkät som deltagarna fyller i. Den 
sammanställs och utvärderas sedan i samtal med utbildningsledaren där eventuella 
förändringar diskuteras. Klara förklarar att under deras senaste utbildning hade 
utbildningsföretaget även uppföljning med kursens deltagare. Hon nämner dessutom att 
utbildningen diskuteras med närmsta chef med jämna mellanrum för att se om den har 
gett några effekter. Hon förklarar att detta är anledningen till att hon lät cheferna gå 
utbildningen först.  

Konrad anser inte att det är speciellt värdefullt att göra en kursutvärdering direkt på 
plats i klassrummet.  

Den tror jag ofta blir färgad av själva tillfället, stunden där. Så därför ser jag 
hellre att vi gör en utvärdering efter ett tag. När man har kommit tillbaka på 
hemmaplan och då vill jag ju helst att utvärderingen skall innehålla nånting 
”men hur har jag omsatt den här kompetensen i nånting. Vad har jag gjort 
efteråt? Vad har jag gjort annorlunda, än vad jag skulle ha gjort om jag inte 
hade gått utbildningen?” (Konrad) 

Konrad menar att när denna utvärdering bör göras beror på utbildningens innehåll. 

Ibland kan ju målet vara att jag skall göra någonting ganska snart efter och då 
kanske det räcker med ett antal veckor. Annars så tror jag att det rör sig om 
flera månader (Konrad). 

Kaj förklarar att de främst använder diskussion som utvärderingsmetod på hans 
arbetsplats. Han hänvisar till att de är ett så pass litet företag och därför inte behöver 
använda mer komplexa utvärderingsmetoder. Kaj berättar att de brukar samtala med 
utbildningsdeltagarna cirka tre månader efter utbildningen, med motiveringen att man 
sällan märker effekten av en utbildning direkt efter. Han ställer sig kritisk till enkät som 
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utvärderingsmetod och menar att en enkät sällan visar hela sanningen, vilket gör att 
resultatet av en sådan lätt övervärderas. Han förklarar att även om en utbildning får 
toppbetyg i en enkät finns det alltid någonting som kan förbättras på ett kreativt och 
konstruktivt sätt. Kaj föreslår att utbildningsföretag kan besöka de företag de utbildat. 
Genom att prata med och intervjua deltagarna öga mot öga, på deras hemmaplan där de 
känner sig bekväma och säkra, kan de få svar på vilka bitar av utbildningen som faktiskt 
används. 

Kaj och Konrad anser att det i slutändan är deltagaren som ansvarar för att omsätta 
kompetensen och använda nyförvärvad kunskap i arbetet. Dock påpekar Konrad att han 
helst skulle se att en utbildningsdeltagares chef kände ett ansvar att inta en aktiv roll i 
arbetet med utvärdering. Detta eftersom det troligtvis är chefen som har investerat i 
utbildningen och därför borde känna ett ansvar för att kunskapen blir använd i 
praktiken – att den kommer ut i verksamheten. 

På frågan om vad man bör göra med en utvärdering svarar Konrad att organisationen 
skall lära sig någonting att ta med till en fortsättning, för att besluta om satsningen skall 
upprepas eller ändringar behövs genomföras. Även Klara fokuserar på att utveckla det 
som gått bra med en utbildning och utreda hur det kan användas i nästa steg. Skulle en 
utbildning inte fungera menar Klara att de får utreda orsakerna till detta, vilket sker med 
hjälp av samtal med utbildningsledaren. 
 
4.1.6 Kvalitetskontroll 
Av de tre utbildningsföretagen var det endast Sofia som kände till organisationen 
SAUF. Soran menar att det är upp till kunden att se till kvaliteten och ställa krav på en 
utbildning. Han ifrågasätter SAUF:s legitimitet som domarroll: 

Så länge det finns köpare så kan väl de som säljer hålla på. Och vem ska 
avgöra vad som är seriöst och inte? (Soran) 

Ingen av kunderna känner till organisationen SAUF men Kaj uttrycker att det är bra att 
en sådan aktör finns på den kommersiella utbildningsmarknaden.  
 

Jag tycker det är bra. För då får man en kvalitetsstämpel och är man med där 
så vet man att det är… Alltså, de har godkänts. Att man har rätt kvalitet och 
rätt struktur och rätt ledare. Att man har rätt kontrollerat. Som bilbesiktning kan 
man säga (Kaj). 

4.2 Sammanfattning av resultat 
Utbildningskvalitet 

Av de informanter som säljer utbildning nämner Soran och Sigrid att förväntningarna 
spelar in på vad som kan ses som kvalitet. De menar att det är viktigt att utbildningen 
levererar vad som förväntas och motsvarar de krav som ställts. Sigrid anser att om 
utbildningsföretaget kan beskriva ett kursinnehåll och sedan leverera detta så uppstår 
kvalitet. Liknande tar både Klara och Konrad upp vikten av att en utbildning innehåller det 
som kunden efterfrågar.  
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Majoriteten av informanterna betonar att kvalitet innebär att utbildningen skall leda till 
något mer inom kundens organisation. Konrad menar att utbildningen bör ha en konkret 
koppling till arbetet för att befästas och två av säljarna betonar att det måste finnas en 
beredskap inom organisationerna att ta emot de nya kunskaperna. 

Kvalitet i förberedelsearbetet  

Sofia understryker värdet av att vara beredd på att lära sig. Dels att individen som 
skickas på utbildning är redo, och ännu viktigare, att organisationen som står bakom är 
beredd att ta emot individens nya kunskap. 

Klara nämner på ett liknande sätt att hon vid det senaste inköpet, ”började uppifrån” och 
lät cheferna gå utbildningen först, eftersom hennes åsikt är att cheferna behöver 
kunskapen om utbildningens innehåll för att kunskaperna ska kunna användas i arbetet. 

Konrad tar upp vikten av att låta den egna verksamheten styra innehållet i en extern 
utbildning och Sofia anser att färdigkonstruerade utbildningar är mycket svåra att 
genomföra med hög kvalitet. Detta eftersom en person kan komma ensam från ett 
företag. Då är övriga medarbetare på företaget inte med på vad utbildningsdeltagaren 
har gått igenom, vilket gör dem svåra att påverka. 

Sigrid säljer både färdigkonstruerade och företagsanpassade utbildningar men hon 
föreslår att kund och lärare möts innan en utbildning om kunden upplever en osäkerhet 
angående utbildningens innehåll. Sigrid uppmärksammar de administrativa och 
logistiska uppgifterna på frågan om förberedelsearbete, exempelvis lokalbokning och 
förfriskningar. 

Faktorer som påverkar kvaliteten i en utbildning 
 
En bidragande faktor till utbildningskvaliteten, vilket samtliga kunder tar upp, är 
personen som leder en utbildning. Sofia poängterar utbildarens förmåga att lära ut, 
tillsammans med beställarens beredskap att ta emot den nya kunskapen. Klara betonar 
att hon vill kunna lita på och känna förtroende för personen som säljer utbildningen. Att 
hen lyssnar på henne och förstår vad hon vill ha. 

Samtliga informanter exklusive Kaj framhäver att en utbildare bör ha en god 
pedagogisk förmåga och bör ha kompetens inom det ämne denne utbildar i. Sofia och 
Soran anser att utbildaren skall ha arbetslivserfarenhet från ämnet. Konrad och Kaj 
önskar att utbildaren inte tar för stor plats själv utan fokuserar på att få fram kunskap 
och erfarenhet som finns i gruppen. Kaj tycker att utbildningens deltagare spelar stor 
roll för den uppfattade kvaliteten i en utbildning.  

Sigrid framhäver att lokaler och service spelar stor roll för kvaliteten. 



 

22 

 

Uppföljande kvalitetsarbete 

Sofia och Sigrid använder standardiserad uppföljning i form av enkäter som syftar till 
en förbättring av de egna utbildningarna. Sofia använder sig även av e-learning där 
deltagarna får kontinuerlig feedback, dels av utbildningsledaren men även av de andra 
utbildningsdeltagarna. Vidare förespråkar Sofia att deltagarna skall implementera de 
nya kunskaperna i sin vardag. Hon menar att det är först när deltagarna börjar arbeta 
som det går att mäta den praktiska kvaliteten av utbildningen. 

Även Klara förklarar att de använder enkät som deltagarna fyller i samtidigt som 
utbildningen diskuteras med närmsta chef och detta är anledningen till att hon lät 
cheferna genomgå utbildningen först. 

Soran skiljer sig från de andra säljarna och har inga standardiserade utvärderingar utan 
förklarar att han ”brukar läsa vecken i pannan” på sina deltagare för att se om de har 
förstått vad han menar. 

Kaj och Konrad ställer sig kritiska till att göra kursutvärdering direkt efter genomförd 
utbildning och ser hellre att detta sker senare, med motiveringen att det är svårt att 
märka effekt direkt efter utbildning. 

Konrad anser att den som betalat för utbildningen har ett visst ansvar för att en 
utbildning blir använd i praktiken men både han och Kaj menar att det i slutändan är 
deltagaren som ansvarar för att omsätta ny kunskap i arbetet. 
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5. DISKUSSION 
I följande kapitel diskuteras uppsatsens resultat i relation till metod, bakgrund samt teoretiska 
utgångspunkter. Kapitlet avslutas med en slutsats och förslag på frågor för framtida forskning. 

5.1 Metoddiskussion 
Efter genomfört arbete går det att urskilja ett antal moment som kunde ha genomförts på 
ett annorlunda sätt, vilket eventuellt hade förbättrat uppsatsen. Bland annat kunde 
intervjuerna ha genomförts något senare i arbetsprocessen, då fördjupad kunskap i 
ämnet kunde ha skapat underlag för ett ökat antal följdfrågor, vilket i förlängningen 
kunde ha lett till ett fördjupat resultat. Om valet av teoretiska utgångspunkter skett i ett 
tidigare stadium hade teorin kunnat styra arbetets utformning och innehåll, vilket kunde 
ha underlättat insamling och bearbetning av resultat. 

I analysen av uppsatsens resultat togs det ingen hänsyn till att fyra av informanterna 
sedan tidigare hade en relation till varandra. Två av kunderna har köpt utbildning av två 
av säljarna. Detta bedömdes inte ha någon betydelse för resultatet. I efterhand går det att 
fråga sig om omständigheterna borde ha beaktats och huruvida resultatet blivit mer 
trovärdigt om informanterna inte haft något tidigare samarbete. Detta eftersom vi inte 
kan garantera att informanternas tankar och idéer inte är påverkade av varandra. Detta 
utgör i sig inte något problem, men ett annorlunda urval hade eventuellt gett en ökad 
”spridning” i svaren, vilket i sin tur kunnat öka generaliserbarheten i resultatet. 

Beslutet att avgränsa uppsatsen till att endast omfatta informanter med erfarenhet av 
ledarskapsutbildning går att diskutera. Viljan att binda resultatstoffet till åtminstone en 
gemensam nämnare kan ha lett till en obefogad avgränsning utifrån uppsatsens syfte. 
Detta kan ha begränsat resultatets teoretiska mättnad, det vill säga att ett urval utan 
avgränsning till endast ledarskapsutbildning hade gett oss större mängd 
informationsstoff. Dock bedöms resultatet som så pass omfångsrikt att det går att dra ett 
antal välgrundade slutsatser utifrån den insamlade empirin.  

5.2 Resultatdiskussion  
5.2.1 Förarbetets kommunikativa grund 

Samtliga informanter anser att det är en bra idé att säljare och kund möts inför en 
utbildning för att diskutera mål, krav och förutsättningar. Även SAUF (2012b) 
förespråkar att kunden redan i planeringsfasen bör fundera på vilken specifik kunskap 
de eftersträvar och klargöra vilka mål den vill uppnå eller vilket beteende de vill 
förändra. Soran stöder detta och anser att kunderna måste bli bättre på att ställa krav och 
specificera vad de vill ha. Samtidigt anser han dock att det kan vara bra om en kund inte 
är helt på det klara med vad den vill ha. Soran kan då komplettera utbildningsinnehållet 
med inslag som han anser vara angelägna och relevanta, utifrån sin kompetens och 
erfarenhet inom ämnet. Detta resonemang stöder Bitner et al.s (1997) tankar om att 
utbildningskvalitet skapas i ett samarbete mellan kund och säljare. 
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Samtliga kunder nämner att de vill att utbildningen skall kunna användas i arbetet, 
vilket visar på en önskan om en beteendeförändring. För att kunskaperna skall 
appliceras i verksamheten förespråkar Bitner et al. (1997) att kunden skall påverka 
utformningen av utbildningen, vilket samtliga kunder uttrycker att de har gjort. Genom 
att föra en dialog om innehåll, metoder och begrepp går det att anpassa utbildningen så 
nära kundens verksamhet som möjligt. Med kundens delaktighet i förberedelsearbetet 
tydliggörs deras förväntningar. Vidare kan delaktighet samt dialog leda till kundens 
acceptans av utbildningsmålen. SAUF (2012b) beskriver acceptansen mellan kund och 
säljare som ett av stegen i att planera en utbildning.  

Som nämndes tidigare framhäver majoriteten av informanterna att utbildningskvalitet 
innebär att en utbildning skall leda till något mer inom kundens organisation. Bland 
annat uttrycker Kaj att kvalitet uppstår när utbildningens innehåll går att appliceras 
direkt i arbetet. Genom att låta kunden påverka en utbildning underlättas 
implementeringen av innehållet i organisationen, efter avslutad utbildning. Detta stöder 
Gainey & Klaas (2003) som menar att skräddarsydda utbildningar lättare uppnår de 
krav som ställs.   

För att utbildningsdeltagarnas nya kunskap skall appliceras i det dagliga arbetet 
uppmärksammar Bitner et al. (1997) hela organisationens deltagande. Författarna menar 
att kunden inte kan förvänta sig att få ut tjänstens fulla värde så länge de inte använder 
eller utför de lärdomar som utbildningsdeltagaren har förvärvat. Sofia anser att en 
utbildning bör föregås av en diskussion med organisationen för att lärandet skall tas 
tillvara på. Även Klara betonar vikten av att organisationens chefer har förståelse för 
utbildningens innehåll, för att kunskaperna skall användas i arbetet. Klara beskriver att 
hon vid det senaste inköpet lät organisationens högre chefer gå utbildningen först, för 
att sedan jobba sig neråt i hierarkin. Hon menar att detta underlättar användningen av 
förvärvade kunskaper i arbetet. Liksom Kahn (1993) beskriver att en utbildning måste 
påverka hela kundens organisation för att skapa kvalitet valde Klara att arbeta med 
utbildningen på detta vis för att dess innehåll skulle genomsyra hela verksamheten. 
Konrad beskriver också att de är noggranna med att utbildningsledaren använder 
begrepp och definitioner som stämmer överens med hans organisation. 

Utifrån denna redogörelse av resultat och bakgrund går det att utläsa att kvalitet i 
förberedelsearbete är någonting som skapas mellan utbildningssäljare och dess kunder. 
Utan aktivt deltagande och information från kunden kan utbildningssäljare aldrig 
leverera utbildning med hög kvalitet. 

5.2.2 Faktorer som påverkar utbildningskvalitet 

Samtliga informanter tar upp att personen som leder en utbildning har ett avgörande 
inflytande på den uppfattade utbildningskvaliteten. En given faktor för samtliga 
informanter är att utbildaren skall ha en pedagogisk förmåga och vara 
förtroendeingivande. Vad som dock skiljer kunderna från säljarna är åsikten om hur 
utbildaren skall använda den kunskap hen sitter på. Säljarna förespråkar att utbildaren 
har viss arbetslivserfarenhet vilket går att likna vid en av Browns (2004) hygienfaktorer 
som uppmärksammar att en utbildningsledare bör ha kunskap om undervisningsämnet.  
Säljarna anser att utbildarna besitter en viss kunskap som skall förmedlas till deltagarna. 
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Kunderna å andra sidan menar att utbildaren bör använda sin pedagogiska förmåga i 
syftet att lyfta fram gruppen och lyssna på vad varje deltagare har att bidra med. Även 
Knowles (2011) anger att vuxna bär med sig erfarenheter och om dessa inte 
uppmärksammas i utbildningssammanhang kommer deltagarna att känna sig avvisade. 
Kunderna fokuserar på detta erfarenhetsutbyte och vill lära av varandra. Enligt dem 
skall utbildare ha en lågmäld roll och styra diskussioner i en viss riktning. Detta går att 
koppla till en av Browns (2004) hygienfaktorer, vilken anges som en utbildares 
kommunikationsförmåga. 

Om kvalitet beskrivs som förmågan att uppfylla kundernas behov och förväntningar 
(Sörqvist 2001) går det att urskilja en viss problematik när kunderna och säljarnas 
beskrivning av kvalitet hos en utbildare skiljer sig åt. Dessa tankegångar kan liknas vid 
Sörqvists (2001) varning om att ”göra saker rätt”, vilket ökar riskerna för att 
utbildningen upplevs som bristfällig trots att den uppfyller säljarens interna krav. För att 
undvika detta framhåller Torsson (2012) att kommunikation är nyckeln i alla led, vilket 
återigen betonar noggrann förberedelse inför en utbildning. 

Kaj betonar att utbildningsdeltagare inverkar på kvalitet i utbildning, genom medverkan 
i diskussioner med mera. Detta går att relatera till Bitner et als (1997) tes om att kunden 
är en integrerad part i skapande av tjänstekvalitet. Eftersom deltagandet är så pass 
viktigt ställs det krav på urvalet. Organisationen måste identifiera de anställda som är 
redo för utbildning och dessutom underlätta inlärning i den mån den kan. Författarna 
menar att kunddeltagande ökar chansen att behov möts och att de fördelar som kunden 
önskar faktiskt uppstår (Bitner et al., 1997). Även Kirkpatrick (1996) uppmärksammar 
urvalet utifrån att deltagarna måste inse sina egna svagheter och vilja förbättras. 

Andra faktorer som Sigrid anser påverka uppfattad utbildningskvalitet är fysiska 
faciliteter, såsom lokal och service. Även Konrad menar att hur och var utbildningen 
genomförs är en viktig aspekt att beakta. Dew (2009) lägger fram att några av de mest 
avgörande punkterna vid kvalitetsuppfattning är prestigefaktorer. Han menar att en 
lyxig miljö och moderna redskap påverkar upplevelsen av kvalitet.  

Utifrån denna diskussion går det att urskilja att inte bara säljare och kund delar på 
ansvaret att skapa utbildningskvalitet utan det går även att lägga till utbildare, 
utbildningsdeltagare och fysisk omgivning på listan av faktorer som påverkar 
utbildningskvalitet. 

5.2.3 Att mäta utbildningskvalitet 

Lindgren (2012b) förklarar att utvärdering har tre olika syften. Det första, som handlar 
om viljan att bli bättre, går att koppla till Sofia och Sigrids val att använda enkäter med 
syfte att förbättra sina utbildningar.  

Enligt Kirkpatrick (1996) bör utvärdering ske i fyra nivåer som inleds med Reaktion, 
följt av Lärande, Beteende samt Resultat. Kirkpatricks första utvärderingsnivå Reaktion, 
där spontana reaktioner efter en utbildning mäts, kan appliceras på den typ av enkäter 
som Sofia och Sigrid använder. I detta stadium går det inte att utläsa några effekter eller 
inlärning till följd av utbildning. Övriga informanter ställer sig kritiska gentemot enkät 
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som utvärderingsmetod. Precis som Kirkpatrick ifrågasätter de möjligheten att utröna 
effekten av en utbildning på detta sätt. 

Soran har inga standardiserade utvärderingar men berättar att han brukar ”läsa vecken i 
pannan” på sina utbildningsdeltagare. Han anser att det visar effekten av utbildningen 
direkt. Även detta kan ses som den första nivån av Reaktion då detta inte visar något om 
deltagarnas inlärning eller potentiella effekter som utbildningen leder till inom kundens 
organisation. 

Det andra syftet med utvärdering enligt Lindgren (2012b) är kontroll, där det sker en 
övervakning av utbildaren för att se till att den förvaltar sin uppgift. Då Sigrid endast 
använder konsulter i sina utbildningar fungerar hennes enkäter som en slags kontroll 
över hur de sköter sitt uppdrag.  

Enligt Lindgren (2012b) innebär det tredje syftet att undersöka utbildningens effekt. Det 
är endast Sofia av säljarna som gör detta genom sitt e-learningsystem där hon följer hur 
hennes deltagare applicerar de nya kunskaperna i arbetet. Sofia menar det endast går att 
mäta effekten av utbildning när den tillämpas i det faktiska arbetet.  

Liknande mäter kunderna effekterna av en utbildning, men på olika sätt. Konrad 
föredrar att utvärdera en utbildningssatsning efter en längre tid, beroende på vad syftet 
är och anser att det inte är värdefullt att genomföra en utvärdering direkt efter 
utbildningens avslut. Kaj är inne på samma spår och anger att han brukar samtala med 
utbildningsdeltagarna cirka tre månader efter en utbildning. Kaj förklarar att eftersom 
hans företag är så pass litet märker han effekterna av en utbildning på arbetsplatsen och 
att det därför inte krävs mer komplexa utvärderingsmetoder än just diskussion. För att 
uppmärksamma effekterna lät Klara cheferna gå utbildningen i första hand för att de 
sedan skulle kunna ge kontinuerlig feedback till de medarbetare som gick den. På detta 
vis menar Klara att cheferna märker hur medarbetaren tillämpar de nya kunskaperna i 
sin vardag.  

Vad Sofia och de tre kunderna gör i sitt uppföljande arbete är att mäta Lärande och 
Beteendeförändringar hos sina medarbetare, vilket svarar för Kirkpatricks (1996) andra 
och tredje nivå av utvärdering. Detta visar att det finns en medvetenhet bland kunderna 
att faktiskt ta reda på vad utbildningen har gett. 

Denna diskussion visar att informanterna skiljer sig vad gäller synen på 
utvärderingsarbetet. De har olika tillvägagångssätt och deras syfte med utvärderingarna 
ter sig olika. Vad redogörelsen även visar är en viss likhet mellan de tre säljarna samt en 
viss likhet mellan de tre kunderna angående syfte. Säljarna vill främst ta reda på hur 
deras utbildningar kan bli bättre inför framtiden. Kunderna eftersträvar istället en 
utvärdering som mäter effekterna med utbildningen, dock arbetar även Sofia utifrån 
detta syfte.  

5.2.4 Reflektioner kring utbildningskvalitet 

Enligt litteraturen går det att utläsa kvalitet som när en produkt eller tjänst uppnår 
förutbestämda mål eller krav (Bergman & Klefsjö 2007; Crosby 1988; Torsson 2012). 
Sörqvist (2001) beskriver kvalitet som förmågan att uppfylla kundernas behov och 
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förväntningar. Sofia och Soran menar, likt Sörqvist, att förväntningar spelar roll och att 
kvalitet uppstår när utbildningen levererar det som motsvarar de ställda kraven. 
Liknande anser Klara och Konrad att en utbildning måste innehålla vad de efterfrågar.  

Bergman & Klefsjö (2007) anger att en tjänst konsumeras samtidigt som den skapas och 
Normann (2000) kallar mötet mellan kund och tjänsteleverantör för ”sanningens 
ögonblick”. Detta uttryck kan relateras till Klaras uttalande om att ”testa i skarpt läge” 
när det kommer till val av utbildningsleverantör. Klaras kommentar kan kopplas till 
Normanns synsätt att kundens bedömning om kvalitet avgörs vid ett kritiskt tillfälle då 
alla tjänstens kvalitetsfaktorer sätts på spel. Goda referenser och välformulerade 
presentationer är naturligtvis väsentligt men kan egentligen inte säga någonting om 
kvaliteten, eftersom tjänstekvalitet avgörs just i sanningens ögonblick. Klaras uttalande 
tydliggör även ordet kvalitets skilda innebörd för olika personer. Att testa i skarpt läge 
innebär en möjlighet för Klara att kontrollera om den kvalitet utbildningsföretaget 
utlovar stämmer överens med hennes egen uppfattning om vad utbildningskvalitet är.  

Utifrån studiens resultat går det att utläsa att utbildningskvalitet bland annat innefattar 
att en utbildning skall leda till en användning av förfogade kunskaper i kundens 
verksamhet. Mot bakgrund av dessa tankegångar blir frågan hur utbildningsföretag bör 
beakta denna aspekt. Frågan är om utbildningsföretag, för att kunna garantera 
utbildningskvalitet, bör kräva av kund att aktivt delta och genomföra en faktisk 
planering för hur utbildningens innehåll skall implementeras i organisationen. I detta 
resonemang går det att urskilja en skillnad mellan öppna utbildningar, där deltagarna 
kommer ifrån olika kunder, och skräddarsydda utbildningar där deltagarna är från en 
och samma organisation. Om en organisation skickar en eller ett fåtal medarbetare på 
utbildning ställer detta höga krav på en väl genomtänkt plan gällande implementeringen 
i den dagliga verksamheten. Detta eftersom de nya kunskaperna utgör en minoritet på 
arbetsplatsen, vilket gör att utbildningsdeltagarna omges av en miljö där gamla rutiner 
fortfarande regerar. Detta kan eventuellt försvåra processen av att ge utbildningen 
genomslagskraft.  
 
Den enda av säljarna som uttryckte ett intresse för att följa upp deltagarnas tillämpning 
av utbildningen var Sofia, vilket är värt att beakta. Sofias intresse för noggrann 
uppföljning av utbildningsdeltagarna ställer automatiskt krav på att kundens 
organisation öppnar upp för de nya kunskaperna. För att nya kunskaper skall absorberas 
och användas i kundens verksamhet kan det krävas förändringar inom organisationen. 
Enligt vår uppfattning skapas det ofta rädsla och motstånd i samband med förändringar. 
Kanske finns det en ovilja hos utbildningskunder att säljare skall påverka en utbildnings 
efterarbete just på grund rädslan för förändring. Att istället sköta efterarbetet internt ger 
möjlighet att kontrollera vilka förändringar som sker och inte sker. Denna kontroll ger 
även kunden makten att själv avgöra vilka utbildningseffekter som skall presenteras och 
lyftas fram. Vidare besitter kunden även förmåga att dölja vilka eventuella 
utbildningsinslag som hindrades från att få genomslagskraft i organisationen. Genom att 
kunden sköter efterarbetet själv besitter den positionen att själv välja vilka 
utbildningsmisslyckanden den vill ”sopa under mattan”. 

Utbildningskvalitet har i denna uppsats visat sig vara subjektivt och därför ett aning 
svårt begrepp att ringa in och tilldela en definitiv definition. Samtliga informanter utgår 
från egna begreppsförklaringar, vilka styr deras val och beslut i samband med 
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utbildning. Soran är kritisk till att en utomstående auktoriseringsorganisation som 
SAUF behövs på utbildningsmarknaden och menar att det är upp till kunden själv att 
ställa krav på utbildningskvalitet. Kaj uttrycker sig positiv till att det finns en 
kontrollerande aktör och liknar SAUF vid en bilbesiktning. Utifrån Kajs synvinkel har 
SAUF en relevant uppgift i att rensa bort ”oseriösa” utbildningssäljare. Faktumet att 
endast en av studiens sex informanter kände till SAUF kvarstår dock och skapar ett 
ifrågasättande om det egentligen finns en efterfrågan av den auktorisering som SAUF 
utför. Om utbildningskunder utgår från en intern syn på utbildningskvalitet 
problematiseras SAUF:s existens som granskare. Studiens resultat visar att kvalitet har 
en stark koppling till en utbildnings syfte, vilken kan variera oerhört inom ett sådant 
brett fält som utbildning är. Detta leder till en fråga om det verkligen är möjligt att, likt 
SAUF, fastställa standardiserade modeller för hur förarbete och efterarbete alltid bör 
genomföras, för att skapa kvalitet. Samtidigt går det att ifrågasätta SAUF:s förmåga att 
kontrollera utbildningskvalitet med tanke på ordets komplexitet och faktumet att 
kvalitet är beroende av medverkan från andra aktörer än bara utbildningsföretaget. 

5.3 Slutsats 
Inför denna uppsats ställdes frågan 

- Vad innebär utbildningskvalitet för kunder och säljare av utbildningar? 
 
Utifrån resultaten går det att konstatera att informanterna ställer krav på en helhetssyn 
gällande utbildningskvalitet. Det går att urskilja olika faser som påverkar den uppfattade 
kvaliteten. 

Kvalitet i förberedelsearbetet  
Utifrån det framkomna resultatet och diskussionen går det att utläsa att förarbete bör 
genomsyras av tydlig kommunikation och uppsatsens informanter understryker att 
kunden måste vara beredd på att lära sig. Detta syftar till de individer som skickas på 
utbildning, men även den organisation som står bakom köpet. Det krävs en beredskap 
och en kännedom om utbildningsinnehåll för att nya kunskaper skall användas i arbetet. 

Faktorer som påverkar kvaliteten i en utbildning 

Utöver en välarbetad grund påverkas upplevd utbildningskvalitet av aspekter såsom 
lokal, service och framför allt utbildningsledare. Som diskussionen visar är 
informanterna eniga om att utbildaren skall besitta en god pedagogisk förmåga genom 
att förmedla kunskap samtidigt som gruppen bör sättas i fokus. Utöver detta påverkar 
även en utbildnings deltagare den uppfattade kvaliteten i en utbildning, utifrån sitt 
deltagande i diskussioner och så vidare.  

Uppföljande kvalitetsarbete 

Studiens resultat visar att enkäter förekommer som utvärderingsmetod även om det går 
att urskilja en viss skepsis gentemot detta system. Detta eftersom denna typ av 
utvärdering inte anses mäta faktiska effekter till följd av utbildning. Flertalet 
informanter uttrycker istället en vilja att utvärdera utbildningar en längre tid efter dess 
avslut, för att bedöma förändringar i det dagliga arbetet. Endast en av studiens tre 
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utbildningssäljare visade intresse för att följa upp denna användning hos 
utbildningsdeltagarna. 

Utbildningskvalitet 

Uppfyllande av efterfrågan och krav spelar en viktig roll i att bedöma 
utbildningskvalitet. Utbildning skall leverera vad som förväntas och motsvara de krav 
som ställts. Med resultat och diskussion i ryggen går det att konstatera en viktig aspekt 
är en helhetssyn. Redan från det att beslut om utbildning fattas påbörjas kvalitetsarbetet. 
För att kvalitet skall åstadkommas krävs det att kvalitet i alla faser vid en utbildning 
uppmärksammas. Detta innefattar en omfattande process innehållande förarbete, 
genomförande och efterarbete ingår. 

Kvalitet innebär även att utbildningen har en konkret koppling till arbetet och leder till 
en användning av förvärvade kunskaper inom kundens organisation. 

Sammanfattningsvis går det att konstatera att ansvaret för utbildningskvalitet inte går 
tilldela en enskild aktör, utan är beroende av ett antal vitala medverkande; 
utbildningssäljare, utbildningsdeltagare, samt organisationen som sedan tar emot (eller 
förskjuter) de nya kunskaperna.  

5.4 Förslag till fortsatt forskning 
Det går att fastslå att en av de viktigaste aspekterna av utbildningskvalitet är att 
innehållet tillvaratas inom kundens organisation. Verksamheten måste ha en beredskap 
för att absorbera nya kunskaper så att utbildningsdeltagare uppmuntras att använda sin 
kompetens i arbetet. Hur innehållet skall tas tillvara på och hur detta skall mätas är 
nästa fråga, vilket vore intressant att ta reda på genom vidare studier. 

Efter avslutad undersökning går det att utröna att Kirkpatricks (1996) fjärde och sista 
utvärderingsnivå Resultat (vilken mäter slutgiltiga resultat till följd av utbildning, såsom 
ökad försäljning, förhöjd produktivitet, ökad vinst, minskade kostnader eller minskad 
personalomsättning) inte är vanligt förekommande hos studiens informanter. Ingen av 
dem framför några utarbetade metoder för att mäta resultat av utbildningssatsningar. 
Detta leder till en fråga om det finns en brist i kunskap hos aktörer på 
utbildningsmarknaden om hur detta bör göras. Eller är det en medveten handling att, 
inför utbildningsinköp, inte använda sig av resultatmål att utvärdera i efterhand? Detta 
vore intressant att ta reda på genom vidare forskning i ämnet. 

Eftersom utbildningskvalitet uppnås utifrån delaktighet från både säljare och kund, 
uppstår frågan om hur mycket dessa två aktörer kan kräva av varandra. Bör det ingå i ett 
utbildningsköp att specificera hur utbildningens innehåll skall tillvaratas i 
organisationens verksamhet? Bör utbildningsföretag kräva av kund att ha en plan för 
detta, eller skall ansvaret för användningen ligga hos enbart kund? Om säljaren ställer 
höga krav, riskerar detta att ”skrämma bort” potentiellt betalande utbildningskunder? 
Dessa är också frågor som vore intressanta att följa upp. 
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Bilaga I 

I�  

Missiv 
Hej X, 

Mitt namn är Sara Jonsson och jag kontaktar Dig för att jag och min uppsatspartner 
Matilda just nu sitter och skriver vår kandidatuppsats inom ämnet arbetslivspedagogik. 
Vi läser vårt sista år på Programmet för Personal och Arbetsliv vid Linnéuniversitetet i 
Växjö. 
 
Vi har valt att skriva om utbildningskvalitet inom avgränsningen ledarskapsutbildning. 
Syftet med uppsatsen är att reda ut begreppet utbildningskvalitet och vad det innebär för 
aktörer som säljer och köper ledarskapsutbildningar. 

Vi tror att Du sitter på kunskap som kan vara värdefull för oss, när det kommer till 
erfarenhet av att köpa in externa utbildningar inom ledarskap. Om så är fallet undrar vi 
om Du kan tänka Dig att ställa upp på en intervju gällande detta ämne. Hur ställer Du 
Dig till det? 

Ditt deltagande är naturligtvis frivilligt och materialet kommer att behandlas 
konfidentiellt (vilket innebär att vi varken kommer att ange Ditt namn eller företaget i 
uppsatsen). 
 
Den färdiga uppsatsen kommer sedan att publiceras i databasen DiVA (Digitala 
Vetenskapliga Arkivet). 

Jag bifogar vår preliminära plan med syfte och frågeställningar ifall du vill ha mer 
information. 
 
Tack på förhand!  

/Sara Jonsson, XXXX 

 

 





Bilaga II 

I 

Intervjuguide Säljare 
Uppvärmning 

Hej, kul att du ville ställa upp! 

Kort presentation av oss och vårt arbete 

Ditt deltagande är frivilligt och materialet kommer att behandlas konfidentiellt  

Uppsatsen kommer att publiceras i DiVA (Digitala vetenskapliga arkivet) 

Inledning – intervjuperson 

Vilken är din roll på företaget? 

Vad har du gjort tidigare? (utbildning, arbetslivserfarenhet) 

Inledning - Företag 

Kort beskrivning av organisationen 

Utbildning 
1) Utbildningskvalitet i teorin (Försöka fånga om det finns någon uttalad, 

nedskriven, kommunicerad pedagogisk grundsyn i företaget) 

Vad är utbildningskvalitet för dig? 

Finns det någon nedskriven policy rörande utbildningskvalitet? 

Baseras policyn på några teorier? Vilka? 

2) Kvalitet i förberedelsearbete med utbildning (hur ser, de på, garanteras kvalitet 
i planering av företagsutbildning?) 

Hur ser förberedelserna ut inför en utbildning? 

Får köparna en chans att påverka utbildningen? 

3) Kvalitet i de produkter som köps/säljs? (Ställa frågor kring hur kvalitet 
garanteras i de utbildningsprodukter som köparen och säljaren hanterar) 

Vilka faktorer kan påverka kvaliteten av en utbildning? Hur beaktar ni dem? 

Arbetar ni med någon form av kvalitetssäkring? 

Vad anser du är kvalitet hos en utbildare? 

Era utbildare, hur kan ni garantera deras kvalitet? 



 

 

4) Uppföljande kvalitetsarbete (Hur ser det uppföljande kvalitetsarbetet ut för 
köpare respektive säljare? Lämnas utrymme för feedback, återkoppling till 
utbildare/utbildningsansvarig?) 

Hur arbetar ni med kvalitetsarbete efter avslutad utbildning?  

Hur sker detta arbete? Med vem? 

Begär ni någon form utav feedback/utvärdering från utbildningsdeltagare? Varför? 
Varför inte? 

5) Har du hört talas om SAUF? Vad anser du om den organisationen och dess arbete? 

Avslutning 

Det var allt vi hade att fråga om. Tack för att du ville ställa upp 

Har du någonting du vill tillägga? 

Kan vi kontakta dig om vi har fler frågor? 



Bilaga II 

III 

Intervjuguide Kund 
Uppvärmning 

Hej, kul att du ville ställa upp! 

Kort presentation av oss och vårt arbete 

Ditt deltagande är frivilligt och materialet kommer att behandlas konfidentiellt  

Uppsatsen kommer att publiceras i DiVA (Digitala vetenskapliga arkivet) 

Inledning - Företag 

Kort beskrivning av organisationen 

Inledning – intervjuperson 

Vilken är din roll på företaget? 

Vad har du gjort tidigare? (utbildning, arbetslivserfarenhet) 

Utbildning 
1) Utbildningskvalitet i teorin (Försöka fånga om det finns någon uttalad, 

nedskriven, kommunicerad pedagogisk grundsyn i företaget) 

Vad är utbildningskvalitet för dig? 

Finns det någon nedskriven policy rörande utbildningskvalitet? 

Baseras policyn på några teorier? Vilka? 

2) Kvalitet i förberedelsearbete med utbildning (hur ser de på, garanteras kvalitet 
i planering av företagsutbildning?) 

När ni har beslutat er för att köpa in en extern utbildning, hur går ni tillväga? 

Är ni med och påverkar utbildningens utformning? 

3) Kvalitet i de produkter som köps/säljs? 

Vilka faktorer kan påverka kvaliteten av en utbildning? Hur beaktar ni dem? 

Arbetar ni med någon form av kvalitetssäkring? 

Vad anser du är kvalitet hos en utbildare? 

4) Uppföljande kvalitetsarbete 
Arbetar ni med kvalitetsarbete efter avslutad utbildning?  

Hur sker detta arbete, vem gör det? 



 

 

Begär ni någon form utav feedback/utvärdering från utbildningsdeltagare? Varför? 
Varför inte? 

5) Har du hört talas om SAUF? Vad anser du om den organisationen och dess 
arbete? 

Avslutning 

Det var allt vi hade att fråga om. Tack för att du ville ställa upp 

Har du någonting du vill tillägga? 

Kan vi kontakta dig om vi har fler frågor? 
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