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Sammanfattning/abstrakt 
Vi lever idag i ett samhälle i ständig utveckling vilket ställer krav på verksamma 

företag att konstant driva på den egna utvecklingen. I detta arbete är kompetenta och 

kunniga medarbetare viktigt, men det är enligt Rekryteringsenkäten 2012 (Svenskt 

Näringsliv, 2012) svårt för företagare att anställa den kompetens de behöver. Om inte 

kompetensen finns på arbetsmarknaden är intern kompetensutveckling ett möjligt 

alternativ för att ta fram den kompetens som efterfrågas och detta är något som det 

årligen investeras stora summor i. Vilken effekt dessa investeringar har på företagen 

är dock något som inte utvärderas i någon större utsträckning (Pineda, 2010) vilket 

leder till att pengar riskerar att upprepade gånger investeras i overksamma insatser. 

Hur kan detta åtgärdas? Det finns ett flertal teoretiska modeller för utvärdering av 

kompetensutveckling, men det saknas empirisk forskning som visar hur företag 

arbetar med området och det är denna lucka uppsatsen bidrar till att fylla. 

Undersökningen syftar till att genom en fallstudie beskriva de olika stegen i formell 

kompetensutveckling på organisationsnivå, med särskilt fokus på utvärdering, och 

undersöka den problematik som finns kring dessa aspekter utifrån existerande 

modeller för formell kompetensutveckling och utvärdering av kompetensutvecklande 

insatser. Följande forskningsfrågor besvaras: 

 

1. Vilka nyckelaktiviteter utförs i det formella kompetensutvecklingsarbetet? 

2. Saknas några nyckelaktiviteter i jämförelse med teoretiska modeller för 

formell kompetensutveckling och utvärdering av kompetensutvecklande 

insatser? 

3. Vilka hinder finns i arbetet med utvärdering av kompetensutveckling och hur 

kan dessa överbryggas? 

 

Undersökningen har antagit en deduktiv ansats och en kvalitativ metod. En fallstudie 

har genomförts där sex aktörer på olika nivåer i fallföretaget genom personliga 

intervjuer fått beskriva kompetensutvecklingsprocessen och hur kompetensutveckling 

utvärderas. Resultatet har därefter analyserats med hjälp utav ADDIE-modellen och 

Kirkpatricks fyra-nivå modell. Resultatet ger en bild av kompetensutvecklingsarbetet 

som ostrukturerat och omedvetet där utvärderingsarbetet till stor del är 

personberoende. Alla faser i ADDIE går att finna i det arbete företaget gör och de 

hinder som identifierats är övergripande av en strukturell karaktär. 

Förbättringsmöjligheterna för utvärderingsarbetet består främst av att tydliggöra 

rutiner, ansvar och praktiska hjälpmedel.  



   
 

   
 

Summary/abstract 
In today’s society there is a constant need to evolve in order to keep up with the 

changes affecting us all. This includes companies competing on the open market and 

to be able to evolve, every company is in need of competent and skilled employees. 

However, according to a recent study, Swedish companies are having problems 

recruiting people with the kind of skill and competence needed. When companies are 

unable to fill their needs by recruiting, a possible solution could be helping current  

employees to develop their skills further. Each year vast sums of money are invested 

in human resource development (HRD), however the effects of these investments 

often remain unknown as evaluation is a task many companies fail to undertake 

(Pineda, 2010). Because of this, there is a risk that money is repeatedly invested in 

HRD efforts that do not have the intended effects. There are several theoretical 

models addressing this issue, but there is a lack of empirical studies showing how 

HRD efforts are actually carried out and evaluated. The contribution from this study 

is intended to help fill that gap by providing an empirical description of the HRD 

process and the problems related to it, as it is performed by the company participating 

in this case study. The following research questions are answered:  

 

1. What key activities are performed in formal HRD?  

2. Are any key activities missing in comparison to theoretical models for HRD 

and for evaluation of HRD?  

3. Which barriers hinder the evaluation of HRD activities and how can these be 

bridged?  

 

The study takes on a deductive approach and a qualitative method. A case study has 

been conducted in which six employees at different levels within the participating 

company have described the HRD process and how HRD activities are being 

evaluated from their perspective. The result has been analysed using the ADDIE 

model and Kirkpatrick’s four level evaluation model. The results show that the HRD 

process is unstructured and performed without a conscious strategy in place. Further 

more, whether an evaluation is performed or not and in which way is decided on an 

individual level. All phases of the ADDIE model can be found in the HRD process at 

the company and the barriers identified are mainly of a structural nature. The main 

possible improvements regarding the evaluation of HRD efforts are to clarify routines 

and responsibilities and to develop practical tools to assist in the evaluation. 

 

  



   
 

   
 

Förord 
Detta examensarbete är ett avslutande moment på kandidatutbildningen i 

informationslogistik vid Linnéuniversitetet, via Centrum för informationslogistik i 

Ljungby.  

 

Ett varmt tack vill vi rikta till fallföretaget som fått oss att känna oss välkomna samt 

till de informanter som har gjort studien möjlig genom deras bidrag i form av både tid 

och engagemang. Vi vill även tacka vår handledare Andreas Koczkas som varit vår 

klippa under arbetets gång och alltid funnits tillgänglig för att ge handledning. 

Avslutningsvis vill vi även tacka våra nära och kära för stöttningen under denna 

period. 
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1 Introduktion  
I följande kapitel kommer först uppsatsens ämne introduceras, därefter kommer den 

problemformulering och det syfte som ligger till grund för arbetet preciseras. Det 

företag som deltagit i studien kommer även det presenteras kort och kapitlet avslutas 

med en disposition över det som följer. 

 

1.1 Inledning 

Det faktum att vi idag lever i ett samhälle i ständig utveckling påverkar många delar 

av vår omvärld. För företagsverksamheter blir konsekvensen att de för att stå sig i 

konkurrensen och överleva de förändringar som sker, är tvungna att konstant driva på 

den egna utvecklingen (Ljungberg & Larsson, 2001; Nilsson, Wallo, Rönnqvist & 

Davidsson, 2011; Garavan, Costine & Heraty, 1995). Utveckling i ett företag beror på 

flera faktorer, men i strävan att komma framåt är kompetenta och kunniga 

medarbetare viktigt (Bowin, 2011; Nilsson et al., 2011). Liebowitz (2000) beskriver 

hur företag skapar processer som värdesätter organisationens immateriella tillgångar, 

dess medarbetare, för att på bästa sätt ta tillvara på kunskap som finns både internt 

och externt. Författaren menar också att många chefer anser att kunskap är av största 

vikt då det är vad som idag till stor del särskiljer företag och skapar 

konkurrensfördelar. Även en rapport från 2011 skriven av revisionsföretaget PWC 

visar på vikten av kompetens och beskriver att 66 % av företagsledare världen över 

ser kompetensbrist som den största utmaningen framöver och menar att det kan få 

stor påverkan för hur konkurrenskraftigt ett företag är (Edenhall, 2011). Svenskt 

Näringsliv och KK-stiftelsen (2006) beskriver också utmaningarna med 

kompetensbehoven i Sverige. De ställer sig bland annat frågande till hur det 

överhuvudtaget ska vara möjligt att rekrytera tillräckligt med kompetent personal 

efter den stora generationsväxling som 40-talisternas pensioneringar för med sig. I 

Rekryteringsenkäten 2012 (Svenskt Näringsliv, 2012) framkom också att cirka hälften 

av de företag som under de senaste sex månaderna hade försökt rekrytera personal 

hade upplevt viss problematik. Det är alltså inte helt lätt för företagarna att hitta den 

kompetens de behöver.  
 

Men om kompetensen inte finns på arbetsmarknaden, vad kan då företagen själva 

göra för att förebygga eventuella kompetensluckor och arbeta med att lösa 

problematiken kring kompetensförsörjningen? Ett sätt är att utbilda den egna 

personalen och varje år investerar företag stora summor i kompetensutveckling. 

Enligt en studie 2005 investerade företagen i Europa i genomsnitt 2,99 % av den 

totala lönekostnaden på kompetensutveckling (Pineda, 2010), men trots att det 

handlar om stora summor är uppföljning och utvärdering av kompetensutvecklande 

insatser ett underutvecklat område både i teori och praktik (Pineda, 2010; O’Conner 

& Little, 2012; Wang & Spitzer, 2005). Den knappa utvärderingen gör det svårt att 

skapa en förståelse för vad investeringar i kompetensutvecklande åtgärder ger för 
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resultat i organisationen eller om satsningarna ger de effekter som förväntas. Det kan 

alltså leda till att företag upprepade gånger lägger resurser på åtgärder som inte ger 

någon utdelning. Hur kan detta åtgärdas? 

 

1.2 Tidigare forskning 

Kompetensutveckling är ett väl omskrivet ämne och forskningen undersöker en rad 

olika aspekter av området. Nedan redovisas några av de undersökningar som relaterar 

till kompetensutvecklande insatser. 

 

Beckman och Blomér (2006) skriver att resultatet av en undersökning som 

genomförts av författarna själva 2005 visade att de delar i kompetensförsörjande 

arbete som är svårast att genomföra och också de delar som är mest eftersatta är 

uppföljning och utvärdering. Författarna menar också att hur effekten av 

kompetensutveckling ska utvärderas är ett eftersatt område, både i teoretisk forskning 

och i praktisk tillämpning samt att forskning kring ämnet knappt går att hitta. Med 

den bakgrunden genomförde Beckman och Blomér ytterligare en studie på ämnet 

(Beckman och Blomér (2006)) som genom en kvantitativ enkätundersökning bland 

Stora Enso Skoghalls Bruks alla 130 chefer resulterade i en inblick i deras syn på 

utvärdering och deras ”inställning till och uppfattning om kompetens, 

kompetensutveckling och medarbetarsamtal” (Beckman & Blomér, 2006, s. 1). 

Studien visade att cheferna ansåg att utvärdering var viktigt, men att det inte 

genomfördes i någon större utsträckning på grund av att det saknades hjälpverktyg för 

utvärderingsarbetet. Undersökningen resulterade i ett antal riktlinjer kring hur Stora 

Enso Skoghalls Bruk bör fortsätta utveckla sitt kompetensförsörjningsarbete baserat  

på Kirkpatricks fyra-nivå modell och Jerkedals teori om projekt- och 

programutvärdering. Riktlinjerna delades upp i fem steg; kartläggning av kompetens, 

prognostisk utvärdering, reaktions- lärande och beteendeutvärdering, cost-benefit-

analys och slutligen helhetsutvärdering.  

 

O’Connor och Little (2012) beskriver också problematiken med utvärdering och 

menar att det idag är vanligt förekommande att när en utbildningsinsats inte levererar 

de resultat som förväntades är det inte någon som egentligen vet varför eller för den 

delen vet vad som kan göras åt saken. Författarna menar att detta beror på att de som 

ansvarar för utbildningen (och utvärderingen) för det mesta saknar det 

affärsperspektiv som är ett måste för att utbildningen ska vara i linje med affärsmålen 

och därmed kunna bidra till utveckling. Som en lösning på problematiken har 

författarna tagit fram en modell för utvärdering, Results Assessment model, som 

bygger på att utvecklingsinsatsen ska vara i linje med verksamhetsmålen, att de 

förväntade resultaten ska vara drivande i utvecklingen av utbildningen och att de 

olika aktörerna ska äga målen samt leda utvärderingen. 
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I dagsläget när en utbildning ska tas fram skriver Allen (2006) att den modell som 

används mest som stöd i arbetet är ADDIE-modellen som består av fem faser, 

analysis (analys), design (design), development (utveckling), implement 

(implementering) och evaluate (utvärdering). Författaren beskriver att det finns ett 

hundratal olika modeller för utbildningsutveckling som alla i grunden bygger på just 

ADDIE. Wang och Wilcox (2006) beskriver i en artikel hur den sista fasen i ADDIE-

modellen, utvärdering, är en viktig, men ofta förbisedd fas och menar att det är av stor 

betydelse att summativ utvärdering, alltså utvärdering som ser på effekterna av 

utbildningen, företas i slutskedet av processen. I artikeln presenterar författarna ett 

ramverk för utvärderingsaktiviteter som bygger på Kirkpatricks fyra-nivå modell. 

Författarna delar upp Kirkpatricks nivåer i kortsiktiga och långsiktiga vinster och 

betonar att utvärderingen ska vara starkt kopplad till de mål som tas fram i den första 

fasen, analysfasen.  

 

Baserat på det som hittills presenterats är det uppenbart att kompetensutveckling är ett 

relevant ämne som är omgärdat av problematik. Den tidigare forskningen pekar också 

på att det är utvärderingsaspekten som är den mest eftersatta, både teoretiskt och 

praktiskt. Mot denna bakgrund ser vi ett behov av att undersöka området närmare och 

vi har funnit att det saknas empiriska studier som beskriver hur företag arbetar med 

utvärderingsaspekten i praktiken.  

 

1.3 Problemformulering 

Enligt en undersökning utförd av Eurostat 2009 på europeiska företag utvärderar 

cirka sju av tio företag någon aspekt av genomförd utbildning, men endast 36 % av de 

deltagande företagen genomförde alltid utvärdering av utbildningsinsatsen på flera 

nivåer (hur nöjd deltagaren är, test av deras nya kunskap, utvärdering av arbetsinsats 

och påverkan på arbetet) (Pineda, 2010). I Sverige uppskattades kostnaderna för 

personalutbildningar 1999 till 50 miljarder kronor och det finns inga tecken på att den 

siffran har minskat under 2000-talet (Nilsson et al, 2011). Detta leder till en uppenbar 

problematik då nyttan av kompetensutvecklingsarbetet förblir okänd för företagen 

trots de stora summor som satsas. Denna problematik illustreras också i den fallstudie 

som ligger till grund för denna uppsats. Fallföretaget arbetar mycket med 

kompetenshöjande insatser av olika slag, men utvärdering och uppföljning av dessa är 

ett mindre utvecklat område.  

 

Så som beskrivits i avsnittet tidigare forskning har ett flertal modeller tagits fram 

både för kompetensutvecklings- och utvärderingsprocessen. Det finns dock inte 

många empiriska studier som visar på hur företag arbetar med dessa processer i 

praktiken. Det vetenskapliga bidraget från denna uppsats är att undersöka den 

problematik som finns med kompetensutvecklingsarbetet med fokus på utvärdering. 
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1.4 Syfte och frågeställning 

Undersökningen syftar till att genom en fallstudie beskriva de olika stegen i formell 

kompetensutveckling på organisationsnivå, med särskilt fokus på utvärdering, och 

undersöka den problematik som finns kring dessa aspekter utifrån existerande 

modeller för formell kompetensutveckling och utvärdering av kompetensutvecklande 

insatser. Syftet har lett till följande forskningsfrågor: 

 

1. Vilka nyckelaktiviteter utförs i det formella kompetensutvecklingsarbetet? 

2. Saknas några nyckelaktiviteter i jämförelse med teoretiska modeller för 

formell kompetensutveckling och utvärdering av kompetensutvecklande 

insatser? 

3. Vilka hinder finns i arbetet med utvärdering av kompetensutveckling och hur 

kan dessa överbryggas? 

 

1.4.1 Definitioner 

Utvärdering definieras i denna uppsats på följande vis: ”sammanfattande term för 

metoder som syftar till en systematisk bedömning av resultaten och de mer 

långsiktiga effekterna av genomförda insatser.” (Nationalencyklopedin, 2014). 

Uttrycket ska skiljas från uppföljning som innebär att säkerställa den förändring som 

avses.  

 

Formell kompetensutveckling är kompetensutveckling som sker genom aktiviteter 

som är mer eller minde planerade och genomarbetade, till exempel kurser och 

utbildningar (Andersson, 2000). 

 

1.5 Avgränsning 

Undersökningen är begränsad till att endast genomföras på fallföretaget och även till 

den avdelning som enligt företaget är den som är mest aktiv inom 

kompetensutvecklingsområdet. Dessutom är undersökningen begränsad till formella 

utbildningsinsatser till skillnad från informellt lärande på arbetsplatsen. 

Avgränsningen till fallföretaget innebär att aktiviteter i processen som utförs av andra 

aktörer inte undersöks närmare. Slutligen begränsas också jämförelsen mellan 

företagets arbetssätt och teoretiska modeller till de modeller som presenteras i kapitel 

två nedan. 

 

1.6 Beskrivning av fallföretaget 

Fallföretaget i denna studie är ett medelstort produktionsföretag i Sverige verksamt 

inom byggbranschen. Företaget är leverantör inom flera produktområden relaterade 
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till byggbranschen och finns utspridda på ett flertal orter i Sverige. Företaget tillhör 

även en större koncern.  

 

1.7 Målgrupp 

Uppsatsens icke-vetenskapliga målgrupp är i första hand chefer och ledare på 

fallföretaget som arbetar med formella utbildningsinsatser i kompetenshöjande syfte, 

men även chefer och ledare inom andra verksamheter kan dra nytta av de lärdomar 

som gjorts utifrån situationen på fallföretaget. Studien syftar även på ett vetenskapligt 

plan till att vara behjälplig i framtida studier kring kompetensutveckling där 

beskrivningar av kompetensutvecklande arbete och utvärdering av 

kompetensutveckling kan vara av intresse. 
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2 Bakgrund och teori 
I detta andra kapitel presenteras först sådan bakgrundsteori som är relevant för att få 

förståelse för ämnesområdet och därefter presenteras de teoretiska modeller som 

använts för att genomföra undersökningen samt för att analysera och dra slutsatser 

utifrån det empiriska materialet. 

 

2.1 Kompetensutveckling 

Ellström (1992) definierar kompetens enligt följande:  

 

”En individs potentiella handlingsförmåga i relation till en viss uppgift, 

situation eller kontext. Närmare bestämt förmågan att framgångsrikt 

(enligt egna eller andras kriterier) utföra ett arbete inklusive förmågan att 

identifiera, utnyttja och, om möjligt, utvidga det tolknings- och 

handlings- och värderingsutrymme som arbetet erbjuder.” (Ellström, 

1992, s. 21) 

 

Vidare är målet med kompetensutveckling enligt Hansson (2012) att ge verksamheter 

den kompetens som krävs för att generera produktivitet och kundvärde för 

organisationen. Ellström (2005) beskriver kompetensutveckling som ”de åtgärder en 

organisation använder sig av för att påverka kompetensutbudet inom organisationen” 

(Ellström, 2005, s. 4). Åtgärderna består enligt författaren av rekrytering och 

befordran, utbildning av personal, icke formell utbildning, lärande i samband med de 

dagliga uppgifterna på arbetsplatsen samt de förändringar av arbetsuppgifter som 

verksamheten planerat i syfte att utnyttja kompetens och slutligen lärande i 

organisationen. 

 

Enligt Ellström (2005) kan kompetensutveckling innebära en eller flera av de åtgärder 

som beskrivs ovan i kombination. Författaren menar vidare att det är viktigt att 

organisationer uppmärksammar och skiljer på planerade och oplanerade aktiviteter. 

Exempelvis kan aktiviteter som inte egentligen har till syfte att höja kompetensen 

innebära kompetensutveckling för den enskilde individen som en bieffekt, vilket leder 

till att aktiviteten därmed kan ses som utbildande. Ellström (2005) menar också att 

kompetensutveckling kan delas in i två olika kategorier, organisationsrelaterad och 

individrelaterad (Ellström, 2005). Författaren skriver att det finns mer forskning kring 

effekter av kompetensutveckling på individnivå än på organisationsnivå. Dock 

nämner Ellström (2005) Kirkpatricks fyra-nivå modell (beskrivs närmare i kapitel 

2.4) som ett alternativ för att mäta organisatoriska effekter. 

 

Ellström (2005) tar även upp ett antal organisationseffekter som sker i samband med 

kompetensutveckling. Författaren menar att kompetensutveckling kan ha ekonomiska 

och symboliska effekter samt att det kan leda till ett organisatoriskt lärande. Som 
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exempel på ekonomiska effekter tar författaren upp ökad kvalitet och sannolikheten 

för att behålla både personal och kunder. Med de symboliska effekterna menas saker 

som ökad motivation samt en ”vi-känsla” internt och externt att förtroendet från 

kunder eller koncernledning ökar. Det organisatoriska lärandet består enligt 

författaren av att kompetensutveckling uppmärksammas i det dagliga arbetet och att 

kommande satsningar får bättre grogrund (Ellström, 2005). 

 

2.2 Systematisk kompetensutveckling vid formella 

utbildningsinsatser 

Nilson et al. (2011) poängterar vikten av att arbeta systematiskt med 

utbildningsplanering då de menar att det minimerar risken att pengar investeras i 

insatser som inte ger någon effekt i verksamheten. Författarna tar också upp tre 

huvudsakliga orsaker till varför organisationer inte enbart kan förlita sig på informellt 

lärande på arbetsplatsen. För det första, menar de, kan informellt lärande leda till 

oönskade effekter och dåliga vanor. För det andra sprids inte relevant kunskap 

tillräckligt snabbt genom informellt lärande och för det tredje finns inte samma 

möjlighet att omvandla tacit kunskap (sådant som bara finns i huvudet på 

medarbetare, outtalad kunskap) till explicit kunskap (uttalad, dokumenterad kunskap) 

genom informellt lärande jämfört med formellt lärande och därmed blir möjlighet till 

spridning och medveten utveckling sämre (Nilsson et al., 2011). Författarna 

presenterar en modell för systematiskt arbete med utbildningsplanering som bygger 

på den generella modellen ADDIE. ADDIE står för analysis (analys), design (design), 

development (utveckling), implement (implementering) och evaluate (utvärdering) 

vilket motsvarar modellens olika faser (Allen, 2006).  

 

ADDIE-modellen ligger till grund för de flesta utbildningsplaneringsmodeller som 

används (Allen, 2006) och är flitigt omtalad i vetenskaplig litteratur (se bland annat 

Mayfield, 2011, Chevalier, 2011 och Shor, 2012). Modellen beskrivs som iterativ och 

utbildningsutvecklaren kan hoppa in i den fas som är mest lämplig för det avsedda 

syftet. Utvärdering är också ständigt närvarande då de olika faserna hela tiden bör 

utvärderas utifrån de mål som sätts upp (Allen, 2006; Branch, 2010). Modellen 

illustreras i figur 1 nedan.  
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På grund av den acceptans som finns för modellen i vetenskapliga kretsar och den 

övergripande beskrivning av utbildningsplaneringsarbetet som modellen ger kommer 

den användas i analysen av resultatet. Beskrivningen av vilka aktiviteter som ingår i 

de olika faserna skiljer sig i olika källor, men i den presentation av de olika faserna 

som följer nedan utgår vi huvudsakligen från Branch (2010) och Allen (2006). 

2.2.1 Analysfas 

Enligt Nilsson et al. (2011) är syftet med analysfasen att ta reda på vilket 

utbildningsbehov som finns i organisationen på grund av eventuella kompetensgap. 

När fasen är genomförd ska det vara möjligt att avgöra om utbildning kommer att lösa 

det föreliggande problemet och i så fall även i vilken utsträckning (Branch, 2010; 

Allen, 2006). Det ska också gå att föreslå strategier baserade på empirisk data för hur 

kompetensgapet kan fyllas (Branch, 2010). Nilsson et al. (2011), Branch (2010) och 

Allen (2006) är alla överrens om att det inte nödvändigtvis är en utbildningsinsats 

som behövs för att verksamhetens prestation ska förbättras. Branch (2010) och Allen 

(2006) ger bland annat behov av nya verktyg i arbetet, behov av tydlig feedback eller 

behov av omorganisation som exempel på andra åtgärder som kan lösa 

problematiken. Branch (2010) anger att följande sex aktiviteter är vanliga i 

analysfasen: 

 

1. Att validera anledningen till varför verksamheten inte presterar som väntat. 

Om det inte visar sig bero på att utbildning behövs ska ADDIE processen 

avslutas. 

2. Att sätta mål för utbildningsinsatsen. Målen ska uttryckas i form av vad 

utbildningsdeltagarna förväntas kunna göra efter avslutad utbildning. 

Figur 1 – ADDIE-modellen som iterativ process. Bild anpassad utifrån Allen (2006, s. 436). 
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3. Att bekräfta vilken som är den tänkta målgruppen och ta reda på mer om 

deltagarna. Vad kan de i dagsläget? Vilka erfarenheter har de? Hur motiverade 

är de?  

4. Att göra en inventering över vilka resurser som kommer krävas. Branch 

(2010) delar upp resurserna i fyra grupper: resurser relaterade till 

kursinnehållet, IT-relaterade resurser, vilka faciliteter som finns tillgängliga 

eller behövs och vilka mänskliga resurser i form av exempelvis lärare som 

behövs.  

5. Att avgöra hur utbildningen ska levereras. Ska det exempelvis ske via e-

learning eller fysisk undervisning? Även att uppskatta kostnaderna. 

6. Att slutligen skriva en projektplan som bekräftar alla involverade aktörers 

förväntningar på projektet.  
 

Nilsson et al. (2011) poängterar vikten av att involvera relevanta intressenter redan i 

denna fas.  

2.2.2 Designfas 

Designfasen handlar enligt Branch (2010) om att skapa en siktlinje mellan det 

nuvarande tillståndet och målet med kompetensutvecklingsprojektet. Både Allen 

(2006) och Branch (2010) beskriver hur en detaljerad plan för utbildningen ska tas 

fram och inkludera metod, leveranssätt och pedagogiska strategier. Båda författarna 

skriver också att målen för utbildningsinsatsen ska formuleras. Branch (2010) 

specificerar följande aktiviteter:  

 

1. Klargör vad deltagarna måste lära sig för att nå de slutliga uppsatta målen, 

bryt ner huvudmålet i mindre delmål. Branch (2010) beskriver hur de olika 

målen bör visualiseras i ett diagram eller lista. 

2. Formulera delmålen på så sätt att de innehåller en del som beskriver vad 

utbildningsdeltagaren förväntas att kunna göra, en del som beskriver de 

omständigheter under vilka det förväntas utföras och en del som beskriver den 

nivå deltagaren måste nå upp till för att anses vara godkänd.  

3. Skapa teststrategier för att mäta om de formulerade delmålen uppnås.  

4. Uppskatta och beräkna ROI (return on investment). Gå igenom och beräkna 

alla kostnader som relaterar till stegen i ADDIE. Gör även en lista med 

potentiella vinster och försök uppskatta ett monetärt värde för dessa. Beräkna 

ROI utifrån dessa uppskattningar (Branch, 2010).  

2.2.3 Utvecklingsfas 

I utvecklingsfasen ska allt det material som kommer att användas i utbildningen tas 

fram (Branch, 2010; Allen, 2006). Innehållet i utbildningen ska specificeras och hur 

innehållet ska presenteras utifrån pedagogiska strategier ska bestämmas (Branch, 

2010). Stödinstruktioner för både lärare och elev ska också genereras och slutligen 

ska även materialet ses över och utvärderas samt eventuellt förbättras (Branch, 2010; 
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Allen, 2006). Branch (2010) anser att fasen med fördel kan avslutas med pilottester 

av utbildningen, något som även Allen (2006) nämner.  

2.2.4 Implementeringsfas 

Beskrivningen av implementeringsfasen är vad som skiljer Branch (2010) och Allen 

(2006) åt mest. Enligt Branch (2010) innebär fasen att lärare och kursdeltagare ska 

förberedas inför utbildningen så att bästa möjliga förutsättningar för lärande skapas. 

Exempelvis kan förberedelsen för deltagarna bestå av en genomgång i det verktyg 

som ska användas under utbildningen om den ska ske med hjälp utav IT-stöd. Allen 

(2006) beskriver dock, i likhet med Nilsson et al. (2011), att det är i denna fas som 

utbildningen faktiskt genomförs.  

2.2.5 Utvärderingsfas 

I utvärderingsfasen ska utbildningen, enligt både Allen (2006) och Branch (2010), 

helt enkelt utvärderas. Författarna talar om formativ och summativ utvärdering. 

Formativ utvärdering sker under utvecklingsarbetet för att förbättra utbildningen, 

exempelvis undervisningsmaterialet eller delmålen. Den summativa utvärderingen 

genomförs efter implementeringen och ska mäta om de uppsatta målen och det 

effektresultat som förväntades uppnås (Wang & Wilcox, 2006). Branch (2010) 

rekommenderar att tre aktiviteter kopplade till summativ utvärdering genomförs i 

fasen: utvärderingskriterier ska väljas ut, utvärderingsverktyg ska tas fram och 

utvärderingen ska genomföras. Utvärderingen bör enligt Branch (2010) ske på tre 

olika nivåer: perception (uppfattning), learning (lärmål) och performance (utförande). 

Perception ska mäta deltagarnas nöjdhet med kursledaren och kursinnehållet, learning 

ska mäta hur mycket deltagaren har lärt sig och performance hur mycket av 

kunskaperna som deltagaren tar med sig in i den verkliga arbetssituationen.  

 

Allen (2006) beskriver fasen mer som en ständigt återkommande del i alla skeden av 

utvecklingsarbetet, alltså en mer formativ typ av utvärdering. Detta liknar mer den 

syn Wang och Wilcox (2006) beskriver att många som använder ADDIE-modellen 

har. Författarna menar att utvärderingsfasen i ADDIE i många fall förbises när 

organisationer skapar och implementerar utbildningar och att utvärdering i vissa fall 

inte alls ses som en separat fas i processen. Författarna menar fortsatt att formativ 

utvärdering ska vara återkommande i alla delar av ADDIE, men att det även ska 

finnas en separat utvärderingsfas där fokus ska vara summativ utvärdering. Både 

Branch (2010) och Wang och Wilcox (2006) nämner Kirkpatricks fyra-nivå modell 

(som beskrivs mer ingående i avsnittet nedan). Wang och Wilcox (2006) beskriver 

utvärderingsfasen i ADDIE mer ingående och utgår även de från Kirkpatricks fyra-

nivå modell. Författarna väljer dock att dela in de fyra nivåerna i kortsiktiga och 

långsiktiga resultat så som visas i figur 2 nedan.  
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2.3 Kirkpatricks fyra-nivå modell 

Donald Kirkpatrick utformade under 50-talet en modell för arbetet med utvärdering 

av kompetensutveckling. Modellen byggdes på fyra nivåer: reaction (reaktion), 

learning (lärande), behavior (beteende) och result (resultat) (Goldstein, 1993; Wang 

& Spitzer, 2005). Enligt Wang och Spitzer (2005) har det som från början 

utvecklades som en modell för faktiska utvärderingar idag sitt största värde i den 

vetenskapliga klassificering av området som de fyra nivåerna innebär. Enligt 

författarna ger modellen också svar på frågor kring vad det är som faktiskt ska 

utvärderas (reaktion, lärande, beteende och resultat). Det finns dock även forskare 

som riktar kritik mot modellen och Russ-Eft och Preskill (2005) är två av dem. 

Författarna kritiserar modellen då de anser att den fokuserar för mycket på ROI. De 

anser att det inte alltid är denna typ av utvärdering som behövs för att beslut ska 

kunna fattas om den kompetensutvecklande insatsens utveckling. Trots kritiken anser 

vi att den allmänna acceptans som finns för modellen och de kopplingar som tidigare 

beskrivits mellan ADDIE och Kirkpatricks nivåer motiverar användandet av fyra-nivå 

modellen i vårt analysarbete. De olika nivåerna beskrivs mer ingående nedan.  

2.3.1 Nivå 1 - Reaktion 

Med reaktion menas vad deltagarna tyckte om kursen som de deltog i. På denna nivå 

handlar det inte om vad de har lärt sig utan om hur de upplevde kursen och hur nöjda 

de är (Brauchle & Schmidt, 2004; Goldstein, 1993). Undersökningen utförs direkt 

efter (Goldstein, 1993) eller under pågående utbildning (Wang & Wilcox, 2006). 

Wang och Wilcox (2006) menar att denna typ av utvärdering kan användas när 

utbildningsmålen inte nås, för att avgöra om det var utbildningens upplägg som 

orsakade misslyckandet eller om det berodde på hur utbildningen levererades. 

Författarna menar också att denna typ av utvärdering till viss del kan användas för att 

utvärdera vad deltagarna har lärt sig genom att de själva får uppskatta detta. Dock 

menar författarna att det endast är möjligt när deltagarna har en väldigt tydlig 

uppfattning om vad de förväntades lära sig under utbildningens gång och att så sällan 

är fallet. Enkäter är lämpliga att använda (Goldstein, 1993; Wang & Wilcox, 2006) 

Figur 2 - Utvärdering i ADDIE. Bild efter Wang och Wilcox (2010, s. 532). 
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och de bör undersöka deltagarnas attityder, intresse och motivation genom att täcka in 

tre områden: lärmål, innehåll och utbildningens upplägg; pedagogiska 

tillvägagångssätt; miljön som utbildningen hållits i och den interaktion som skett 

under utbildningens gång (Wang & Wilcox, 2006) 

 

Goldstein (1993) menar att denna typ av undersökning hjälper organisationer att fatta 

beslut som inte är baserad på kommentarer av ett fåtal väldigt nöjda eller missnöjda 

deltagare, vilket annars lätt är fallet.  

2.3.2 Nivå 2 - Lärande 

På den andra nivån undersöks hur väl deltagarna har tagit till sig informationen under 

utbildningen, alltså vad de lärt sig (Goldstein 1993; Wang & Wilcox, 2006). Det är 

enligt Brauchle och Schmidt (2004) innehållet i utbildningen som utvärderas. På 

denna nivå ska utvärderingen svara på i vilken utsträckning deltagaren har förbättrat 

kunskaper och färdigheter samt ändrat attityder som en följd av utbildningen 

(Brauchle & Schmidt, 2004; Wang & Wilcox, 2006). Brauchle och Schmidt (2004) 

menar vidare att utvärderingen ska svara på frågan om deltagaren förstod 

informationen och fick bra resultat på ett kunskapstest. Utvärderingen bör enligt 

Wang och Wilcox (2006) utföras direkt efter att utbildningen har avslutats. Det är 

svårare att utvärdera denna nivå jämfört med den tidigare (Brauchle & Schmidt, 

2004) och Wang och Wilcox (2006) påpekar att utformningen av utvärderingen i 

högsta grad är beroende av lärmålen och att det ska finnas en tydlig koppling till 

dessa.  

 

Praktiskt menar Brauchle och Schmidt (2004) att utvärderingen kan genomföras med 

hjälp utav en kontrollgrupp om det är genomförbart. Oavsett bör kunskap, färdigheter 

och attityder mätas före och efter utbildningen och resultatet ska användas till att 

besluta om lämpliga åtgärder (Brauchle & Schmidt, 2004).  

2.3.3 Nivå 3 - Beteende. 

På nivå tre mäts beteende vilket innebär att det som undersöks är hur 

arbetsprestationen påverkas av utbildningen (Goldstein, 1993; Brauchle & Schmidt, 

2004). Wang och Wilcox (2006) menar att det är hur mycket av kunskaperna från 

utbildningen som är överförbara på arbetssituationen som undersöks. För att ändrat 

beteende i arbetet överhuvudtaget ska vara möjligt behöver några kriterier vara 

uppfyllda: personen måste själv ha en vilja att förändras, arbeta i rätt miljö samt 

belönas (Brauchle & Schmidt, 2004). Wang och Wilcox (2006) preciserar ytterligare 

faktorer som påverkar överföring till arbetet utifrån Holton, Bates och Sayler (1997): 

 

 Hur redo deltagaren är att förändras 

 Motivation att överföra kunskaperna 

 Personlig kapacitet att överföra kunskaperna 

 Stöd från kollegor och chefer 
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 Incitament från chefer 

 Tillfällen att använda de nya kunskaperna 

 

Wang och Wilcox (2006) menar att nivån kan mätas genom att hur färdigheter eller 

kunskaperna består under en viss tidsperiod kontrolleras, men även genom att 

undersöka attityder. Författarna menar vidare att det kan dröja innan deltagarna får 

tillfälle att använda de nya kunskaperna och färdigheterna i arbetet och att 

utvärderingen på denna nivå därför först kan ske tre till sex månader efter avslutad 

utbildning. Brauchle och Schmidt (2004) poängterar också att tidpunkten för 

utvärderingen är av vikt på denna nivå. De föreslår att enkätsvar eller intervjuer med 

personer som arbetar i närheten av kursdeltagaren och därmed kan vittna om dennes 

beteende används och att undersökningen med fördel kan göras både innan och efter 

utbildningen.  

 

Både Ellström (2005) och Wang och Wilcox (2006) poängterar även att det inte går 

att dra några slutsatser kring utvärderingsresultat på nivå tre och fyra utifrån 

resultaten på nivå ett och två. Wang och Wilcox (2006) menar att de olika nivåerna 

inte har något kausalt samband och Ellström (2005) poängterar faran i att bara 

utvärdera de två första nivåerna samt att risken för detta finns då dessa nivåer är 

relativt lätta att utvärdera.  

2.3.4 Nivå 4 - Resultat 

Den sista nivån syftar till att utvärdera vilken nytta utbildningen har haft för 

organisationen (Goldstein, 1993). I detta skede ser organisationen på vad de har tjänat 

i förhållande till den investering som gjorts i och med utbildningen och svar som 

utvärderingen kan ge är exempelvis om lönsamheten eller kundnöjdheten har ökat 

(Brauchle & Schmidt, 2004). Att mäta organisationsnyttan är dock inte helt 

oproblematiskt. Wang och Wilcox (2006) menar att ett flertal olika subsystem oftast 

existerar parallellt och inverkar på varandra och att det därför ofta ses som omöjligt 

att urskilja vilka effekter som är ett direkt resultat av utbildningssatsningen. 

Författarna menar dock att det är viktigt att kunna visa vilken bidragande effekt 

utbildningsinsatsen har på organisationens prestation, detta eftersom HR-avdelningen 

ofta konkurrerar med andra avdelningar och funktioner om organisatoriska resurser. 

Det är därför viktigt att visa värdet av de satsningar som görs och på så sätt hävda sig 

i konkurrensen. Författarna beskriver hur ROI beräkningar kan genomföras med 

uppskattningar av de organisatoriska vinsterna och den totala kostnaden för 

utbildningen. ROI beräkningar är även något som i en föreslagen utveckling för 

modellen har lagts till som en separat femte nivå (Brauchle & Schmidt, 2004; Wang 

& Wilcox, 2006).  

 

Rent praktiskt menar Brauchle och Schmidt (2004) återigen att en mätning före och 

efter utbildningen är lämpligt samt att en viss tid tillåts passera innan utvärderingen 

görs så att det är möjligt att se eventuella effekter.  
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3 Metod 
I detta kapitel beskrivs den vetenskapliga ansats som har legat till grund för 

undersökningen. Metodval som har gjorts kring insamlingen av data presenteras och 

likaså hur undersökningen har genomförts. Slutligen förs en diskussion kring 

resultatens giltighet och tillförlitlighet.  

 

3.1 Vetenskaplig ansats 

Enligt Jacobsen (2002) finns två olika strategier att använda sig av vid insamling av 

data; undersökaren kan anta en deduktiv eller en induktiv ansats. Vi valde att använda 

oss av en deduktiv ansats då våra kunskaper inom ämnet i början av undersökningen 

var knappa och vi kände ett behov av att fördjupa oss i litteraturen för att kunna 

avgränsa undersökningen på ett relevant sätt för att kunna samla in relevant data.  

 

På grund av att vi strävade efter en nyanserad helhetsbild för att på ett korrekt sätt 

beskriva den process som undersöktes valde vi ett intensivt upplägg och vi har använt 

oss av en fallstudie för att få fördjupad förståelse för vårt intresseområde. Detta 

stämmer väl överrens med vad Jacobsen (2002) föreslår då författaren beskriver en 

fallstudie som ett bra tillvägagångssätt för att “få grepp om samspelet mellan en 

specifik kontext och ett fenomen” (Jacobsen, 2002, s. 95). Jacobsen (2002) beskriver 

också att det finns två olika möjligheter vid metodvalet, kvalitativ eller en kvantitativ 

metod, och vi valde att genomföra en kvalitativ undersökning. För att besvara våra 

frågeställningar krävdes att vi fick en förståelse av hur fallföretaget arbetar med 

kompetensutveckling och vi ansåg att för att få en korrekt bild av hela processen och 

för att inte riskera att missa delar vi inte hade förväntat oss var en kvalitativ 

datainsamlingsmetod att föredra. Vidare ansåg vi också att förståelse för de 

förbättringsmöjligheter som kunde finnas i processen bäst skulle fås genom en 

nyanserad bild av den verklighet det undersökta fallföretaget befann sig i och att vi 

lämpligast kunde få det genom en kvalitativ metod. Vi ansåg slutligen att det var 

viktigt att få en så korrekt bild av processen som möjligt om resultatet skulle kunna 

vara behjälpligt vid framtida forskning och att risken att missa relevant data var för 

stor vid en kvantitativ insamlingsmetod.  

 

3.2 Datainsamling  

I vetenskapliga undersökningar kan två typer av data samlas in, primärdata och 

sekundärdata. Primärdata samlas in direkt från källan och är upplysningar som 

forskaren samlar in för första gången och just för det specifika ändamålet. Vid 

insamling av primärdata används tillvägagångssätt som intervjuer, observationer och 

frågeformulär (Jacobsen, 2002). I vårt arbete med att samla in primärdata valde vi att 

använda oss av personliga intervjuer som genomfördes med stöd av två intervjuguider 

(bilaga 1 och 2). De olika intervjuguiderna användes beroende på i vilket syfte 
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intervjun genomfördes och efter vilken roll, strategisk eller operativ, informanten 

hade. Viss sekundärdata samlades också in i form av ett dokument om 

kompetensutvecklingsprocessen skrivet av HR-avdelningen. Dokumentationen 

användes för att ge ytterligare en dimension till insamlad primärdata och för att se 

vilka intentioner som har funnits kring hur processen ska fungera. Dokumentet 

kommer hädan efter refereras till som ”dokument 1”. 

 

Vi hade intresse av att ta reda på hur processen uppfattades av olika aktörer för att 

skapa oss en bild av den och i detta syfte ansåg vi att individuella intervjuer var den 

mest relevanta insamlingsmetoden. Intervjuer ger informanten tillfälle att uttrycka sig 

utan begränsande svarsalternativ som vid en enkätundersökning och det ger 

undersökaren möjlighet att ställa följdfrågor och be informanten utveckla intressanta 

resonemang (Jacobsen, 2002), en möjlighet som också utnyttjades. Intervjuguiderna 

användes för att styra intervjun mot de områden som vi hade för avsikt att fokusera 

på, men då de inte var allt för omfattande eller strikta gavs också utrymme för 

informanterna att uttrycka sig inom de områden de ansåg vara mest relevanta. Just 

valet att genomföra intervjuer var relativt enkelt att göra då processen som undersökts 

inte lämpar sig för observation (den är tidsmässigt utsträckt) och då det inte fanns 

någon större mängd dokumentation att använda. 

3.2.1 Urval 

Urvalet av de informanter som deltagit i undersökningen har varit baserat på deras 

position och kunskap relaterat till undersökningens syfte och avgränsning. Denna typ 

av urval beskrivs av Jacobsen (2002) som ett urval gjort på informationskriteriet då 

informanter väljs ut just på grund av den information och kunskap de innehar. Urvalet 

gjordes i samråd med chefen för HR-avdelningen utifrån vilka personer som, inom 

den avgränsning som gjorts, var mest lämpliga. Vi valde att göra denna typ av urval 

då vi var beroende av informanternas kännedom om processen för att besvara våra 

frågeställningar.  

 

Den första informanten är HR-chef (HRC) och sitter med i företagets ledningsgrupp. 

Informanten har arbetat på företaget i totalt sju år och har haft den nuvarande rollen i 

två år.  

 

Andra informanten arbetar som avdelningschef (AC) på den avdelning som 

undersökts. Informanten har arbetat inom företaget i 14 år och har haft nuvarande 

befattning i cirka fem år. I befattningen har informanten personalansvar för ett 

femtiotal anställda som finns lokaliserade på sju orter i Sverige och totalt nio kontor. 

Medarbetarnas arbetsuppgifter sträcker sig över flera skiljda verksamhetsområden, 

allt från order och innesälj, back-office och reception till teknisk support och 

fastighetsskötsel. Informanten har i tidigare yrkesroller arbetat med att själv hålla i 

utbildningar i kompetensutvecklande syfte.  
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Tredje informanten arbetar som teamledare (TL) på den undersökta avdelningen och 

har personalansvar för sex personer. Informanten har arbetat inom företaget i 30 år 

och har haft sin nuvarande befattning i nio år.  

 

Fjärde informanten är en medarbetare (M1) i linjeorganisationen på avdelningen. 

Informanten har arbetat inom företaget i fyra år och innehaft samma roll under denna 

period. 

 

Femte informanten är också en medarbetare (M2) i linjeorganisationen inom AC:s 

avdelning. Informanten har arbetat inom företaget i två år och har under denna period 

haft samma roll.  

 

Sjätte informanten arbetar som utbildningsadministratör (UA), men är för tillfället 

verksam som projektledare för den utveckling av företagets utbildningsenhet som just 

nu pågår. Informanten har arbetat inom företaget i cirka fyra år.  

 

Alla informanter hade deltagit i en kompetenshöjande insats någon gång under de 

senaste fem månaderna räknat från intervjutillfällena. Informanterna kommer 

hädanefter benämnas vid förkortningen inom parantes ovan som betecknar deras 

position i företaget. Exempelvis kommer informant ett benämnas HRC. 

3.2.2 Genomförande 

Alla intervjuer utom den med TL genomfördes på plats på fallföretaget. Intervjuerna 

genomfördes i konferensrum och inte på informanternas egna kontor vilket 

rekommenderas av Jacobsen (2002) för att undvika störande moment så som telefon 

och mail. Intervjun med TL genomfördes via telefon då det var vad som var praktiskt 

möjligt på grund av informantens geografiska position. AC intervjuades två gånger då 

det efter den första intervjun stod klart att det fanns områden som behövde 

kompletteras. I övrigt gjordes ytterligare ett fåtal kompletteringar för att räta ut 

frågetecken som uppstod då materialet analyserades. Dessa kompletteringar gjordes 

via mail eller uppföljande samtal. I tabellen nedan visas en översikt av intervjuerna 

som genomförts. 

 

Datum Informant Tillvägagångssätt Längd Intervjuguide 

2014-04-15 AC Besöksintervju, individuell  90 min 1 

2014-04-15 UA Besöksintervju, individuell  40 min 1 

2014-04-16 TL Telefon  30 min  1 

2014-04-16 HRC Besöksintervju, individuell  60 min  1 

2014-04-16 AC Besöksintervju, individuell  60 min 1 

2014-04-16 M1 Besöksintervju, individuell  20 min  2 

2014-04-16 M2 Besöksintervju, individuell  20 min  2 
Tabell 1 - Intervjuöversikt 
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Innan intervjuerna påbörjades gavs information om att företaget skulle förbli anonymt 

i uppsatsen, men att det troligen, utifrån den information som skulle ges om 

informanterna, skulle vara möjligt att internt identifiera de som intervjuats. Alla 

informanter var vidtalade innan intervjuerna och hade då fått grundläggande 

information kring att undersökningen skulle behandla kompetensutveckling. Vid 

intervjutillfället berättade vi även att fokus för undersökningen låg på utvärdering av 

kompetensutveckling. Samtliga intervjuer spelades in efter att medgivande fåtts från 

informanterna.  

 

Två av informanterna, HRC och AC, intervjuades mer djupgående och 

undersökningen bygger i huvudsak på dessa intervjuer. De andra intervjuerna 

genomfördes främst för att kontrollera giltigheten i det som framkom under de 

djupare intervjuerna, men även för att få en mer nyanserad bild av processen. 

Intervjuguiden som användes för intervjuerna med HRC, AC, TL och UA kan ses i 

bilaga 1 och intervjuguiden som användes vid intervjuerna av M1 och M2 kan ses i 

bilaga 2.  

 

Båda uppsatsförfattarna var närvarande vid samtliga intervjuer vilket möjliggjorde att 

en huvudsakligen skötte själva intervjun medan den andra tog anteckningar. Den som 

tog anteckningar var dock också aktiv under intervjun med uppföljande frågor på 

samma sätt som den som huvudsakligen intervjuade även tog vissa anteckningar.  

 

3.3 Analys 

Eftersom alla intervjuer spelades in blev ett första steg i analysen att lyssna igenom 

intervjuerna på nytt och skriva ner intryck och kommentarer. Intervjuerna 

transkriberades också efter den första genomlyssningen. Detta arbete kan liknas vid 

det första steget, beskrivning, i det kvalitativa analysarbetet som Jacobsen (2002) 

beskriver som en iterativ process där data beskrivs, kategoriseras och kombineras. 

Efter detta arbete stod det klart att en av intervjuerna, den med UA, inte föll inom 

ramen för undersökningens avgränsning då UAs koppling till den undersökta 

avdelningen var svagare än väntat. På grund av detta valde vi att inte använda den 

intervjun i det fortsatta analysarbetet.  

 

Från transkriptionerna plockades sedan citat av vikt ut, totalt 94 stycken av varierande 

längd, och dessa kategoriserades därefter utifrån de teman som de behandlade och 

med det teoretiska ramverk som presenterades i kapitel två i åtanke. Därefter har data 

tolkats på så sätt att de olika informanternas uttalanden har satts i relation till varandra 

för att samband och vinklingar på den insamlade informationen skulle bli tydliga. 

Detta kan liknas vid steg två och tre i Jacobsens (2002) analysspiral.  
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3.4 Kvalitet 

De metodval som gjorts i samband med undersökningen har påverkat resultatets 

interna och externa giltighet samt undersökningens tillförlitlighet. Nedan följer en 

diskussion om valen och dess följder. 

3.4.1 Intern giltighet 

Den interna giltigheten syftar till hur väl det som önskades mätas i studien faktiskt 

har mätts och kan testas genom att kritiskt undersöka källorna som använts i 

undersökningen samt den information de lämnat (Jacobsen, 2002). Urvalet av 

informanterna i undersökningen gjordes utifrån kriteriet information, alltså vem som 

kunde ge oss mest relevant information i förhållande till det område som studien 

syftade undersöka. Fyra av informanterna valdes ut i samråd med HRC, alltså chefen 

för HR-avdelningen. Vi anser att HRC bör ha god kännedom om vilka personer i 

verksamheten som är kunniga inom området kompetensutveckling och att de 

informanter som valdes ut därmed bör ha varit relevanta. Ytterligare två informanter  

(M1 och M2) valdes sedan slumpmässigt ut av oss bland medarbetarna på 

arbetsplatsen för att möjliggöra validering av den information övriga informanter gav. 

AC, TL, M1 och M2 tillhör alla den avdelning i fallföretaget som enligt HRC arbetar 

mest med kompetensutveckling.  

 

Alla informanter har direkt koppling till processen på olika nivåer och med olika 

perspektiv. De är alltså förstahandskällor som står nära det som undersöks vilket 

enligt Jacobsen (2002) gör det möjligt att sätta hög tilltro till den information de 

lämnar. Källorna är beroende av varandra på så vis att de arbetar på samma 

arbetsplats och till viss del är rapporterande till varandra. Dock finns i den 

information vi fått från informanterna inget som vi anser tyder på att de har gett en 

osann bild av verksamheten då svaren i flera fall konkret pekar på svagheter och till 

viss del även motsäger varandra. Vi anser det därför vara mycket troligt att källorna 

har givit oss en riktig beskrivning av situationen. 

 

I undersökningen har vi, förutom en sekundärkälla i form av ett dokument, endast 

använt oss av intervjuer för att inhämta data. Vid intervjutillfällena tog vi hjälp av 

intervjuguider för att styra insamlingen till de områden som intresserade oss. I övrigt 

hölls intervjuerna relativt öppna och informanterna uppfattades som bekväma i 

situationen. Framförallt AC och HRC pratade självmant fritt om flera områden och 

mycket av informationen som samlades in var spontan. Dock halkade informanterna 

vid ett flertal tillfällen utanför ramen för undersökningen och då är vi medvetna om 

att vi ställde ledande frågor för att åter komma in på rätt spår. En annan följd av de 

relativt öppna intervjuerna är att vi kände oss tvungna att ställa specifika frågor för att 

förtydliga innebörden i det informanterna sa och även dessa kan i vissa fall anses vara 

ledande. Enligt Jacobsen (2002) kan ledande frågor ha en begränsande inverkan på de 

svar som ges och även ha en negativ inverkan på den interna giltigheten på så sätt att 

forskaren får svar på det han eller hon frågar om, men att det kanske inte är vad som 
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är relevant för undersökningen. Vi vidhåller dock att resultatet inte har påverkats i 

någon större utsträckning.  

 

För att få en mer nyanserad och säkrare bild av det undersökta fenomenet hade vi 

kunnat använda oss av ett större antal informanter. Dock anser vi att svagheten i det 

låga antalet informanter vägs upp av det som diskuterats ovan rörande informanternas 

relevans. Vi hade också med fördel kunnat använda oss av flera andra källor så som 

ytterligare dokumentation. Dock har vi inte fått några indikationer på att det finns mer 

dokumentation som är relevant för området. 

3.4.2 Extern giltighet 

Extern giltighet syftar till i vilken grad resultatet av studien kan generaliseras 

(Jacobsen, 2002). Enligt Jacobsen (2002) syftar kvalitativa studier oftast till att 

genom att undersöka ett fåtal enheter på djupet få en fördjupad förståelse för 

generella fenomen och utifrån det forma teori. Ofta blir teorin dock nära kopplad till 

de undersökta enheterna och svår att överföra till andra (Jacobsen, 2002). Det är dock 

denna typ av generalisering som är möjlig att göra i vår studie på så sätt att vi har 

skapat en generaliserad beskrivning av kompetensutvecklingsarbetet på fallföretaget 

utifrån det våra informanter har berättat.  

3.4.3 Tillförlitlighet 

Tillförlitlighet handlar om ifall de som utfört studien på något vis har påverkat det 

resultat som framkommit (Jacobsen, 2002.) Enligt Jacobsen (2002) kan denna 

påverkan bestå i hur undersökningens upplägg påverkar de eller det som undersöks 

och om forskaren har varit slarvig vid nedteckning eller analys av data.  

 

Angående undersökningens upplägg är det främst den effekt vi som undersökare kan 

ha haft vid intervjuerna som kan ha påverkat tillförlitligheten. Vi var innan 

intervjuerna medvetna om den effekt vi kunde ha och har medvetet försökt minimera 

vår påverkan på informanterna. Förutom vid de tillfällen då vi, som redan har 

diskuterats, ställde ledande frågor har vi ingen anledning att tro att den information 

informanterna lämnade har påverkats i någon större utsträckning av oss. Annat som 

kan påverka effekten av undersökningens upplägg är kontexteffekten (Jacobsen, 

2002). Datainsamlingen i denna studie genomfördes i informanternas naturliga 

kontext, deras arbetsplats, vilket enligt Jacobsen minskar risken för att informanten 

ändrar sitt naturliga beteende. Dock kan störande moment så som ringande telefoner 

och kollegor som frågar om hjälp förekomma vilket i sig kan påverka 

datainsamlingen. Så som tidigare beskrivits försökte vi minimera risken för störande 

moment genom att genomföra intervjuerna i bokade konferensrum och sex av de sju 

intervjuerna kunde genomföras utan störande inslag. Dock innehöll den första 

intervjun med AC inslag av störande moment i form utav telefonsamtal men vi anser 

ändå att intervjun flöt på bra och att informanten var engagerad och ville bidra med 

sin kunskap. Vi kan trots det inte helt utesluta att relevant data fallit bort på grund av 
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störande moment, men eftersom den första intervjun följdes upp av ytterligare en 

borde bortfallet vara minimalt. 

 

För att minimera risken för slarvig nedteckning av data spelades alla intervjuer in. 

Inspelningarna har därefter lyssnats igenom vid två olika tillfällen, ett i nära 

anslutning till intervjun då allmänna intryck och kommentarer skrevs ner och ett 

därefter då intervjuerna transkriberades. Den första genomlyssningen möjliggjorde 

också att sådant som inte hörs på inspelningen, så som exempelvis ansiktsuttryck som 

ger det som sägs en viss mening, kunde antecknas så att det inte glömdes bort. 

Inspelning av intervjuerna höjer enligt Jacobsen (2002) tillförlitligheten i 

undersökningen. Däremot har kategoriseringen endast gjorts av oss vilket enligt 

Jacobsen (2002) inte är gynnsamt för tillförlitligheten. Dock var vi två personer som 

tillsammans vid kategoriseringsarbetet kritiskt diskuterade sambanden i de uttalanden 

som analyserades vilket borde stärka tillförlitligheten något. 

 

Sammanfattningsvis anser vi att undersökningens reliabilitet är god, men att 

validiteten är något lägre på grund av den svagare externa giltigheten.  

3.5 Etiska överväganden 

Vi behandlar i uppsatsen inga känsliga personuppgifter eller uppgifter som på annat 

sätt kan kränka en enskild individs integritet. Däremot har vi valt att anonymisera 

fallföretaget i uppsatsen då vi ansåg att det var troligt att information kunde 

framkomma som inte skulle vara gynnsam för företaget. Informanterna har också 

under de genomförda intervjuerna haft full rätt att när som helst avbryta intervjun 

eller avböja att svara på vissa frågor. Ingen av informanterna har utövat den rätten.  
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4 Resultat 
Nedan presenteras en sammanställning av de data som samlats in i undersökningen. 

Kapitlet är indelat efter de områden som tydligast urskiljde sig utifrån den analys 

som gjorts på insamlad data och områdena har sedan placerats logiskt utifrån 

kompetensutvecklingsprocessen.  

 

4.1 Kompetensutveckling i företaget 

Det finns dokumentation kring kompetensutveckling (dokument 1) tillgänglig i 

Chefsportalen vilket är en del av företagets intranät som chefer (teamledare 

inkluderat) har åtkomst till (HRC, personlig kommunikation, 2014-04-16). I 

dokument 1 beskrivs varför kompetensutveckling ska genomföras, vad det kan vara, 

hur förutsättningar för kompetensutveckling kan skapas och hur 

kompetensutvecklande insatser ska rapporteras till HR-avdelningen. I 

dokumentationen finns inte någon processbeskrivning och endast viss 

rutinbeskrivning rörande rapportering till HR-avdelningen. Det som finns 

dokumenterat används dock inte aktivt av informanterna som stöd i 

kompetensutvecklingsarbetet. AC (personlig kommunikation, 2014-04-15) säger i 

samband med fråga om vilken dokumentation som finns om processen att det troligen 

finns dokument, men att informanten inte har studerat dessa närmare och TL 

(personlig kommunikation, 2014-04-16) känner bara till att det finns ett dokumenterat 

mål att 2 % av arbetstiden under året ska användas för kompetensutvecklande 

insatser. Även HRC ger uttryck för att inte använda dokumentationen i någon större 

utsträckning: “nu var det väldigt längesen jag var inne och tittade på den så det ska bli 

spännande att se vad som står” (HRC, personlig kommunikation, 2014-04-16). 

 

Trots att en dokumenterad process inte finns, finns ändå en viss medvetenhet kring att 

kompetensutvecklingsprocessen är uppdelad i olika stadier. HRC ger uttryck för att 

ha en mer statisk syn på processen där ett behov identifieras och aktiviteter planeras, 

genomförs och följs upp, än AC som upprepade gånger beskriver 

kompetensutveckling som en cyklisk process (uttrycket PDCA (plan, do, check, act) 

förekommer) där analysarbete följs av genomförande av åtgärd och sedan nytt 

analysarbete, se illustration i figur 3 nedan. Enligt AC (personlig kommunikation, 

2014-04-15) består upp till 50 % av kompetensutvecklingsarbetet av analysarbete. I 

begreppet läggs i det här sammanhanget både behovsanalys och utvärdering av 

kompetenshöjande insats.  

 

 

 



 

  27 (57) 
 

 

HR-avdelningens roll i processen är mer av en samordnande karaktär och HRC 

(personlig kommunikation, 2014-04-16) menar att de ska ha ett helikopterperspektiv 

på hela verksamheten. HRC vill inte heller ha för stor kontroll över den 

kompetensutveckling som sker utan menar att det är bättre att cheferna har ett större 

ansvar och kan be om råd när det behövs (HRC, personlig kommunikation, 2014-04-

16). HR-avdelningen har dock ansvar för den totala utbildningsbudgeten och måste 

därmed godkänna alla utbildningsinsatser som genomförs för att de ska finansieras 

med dessa medel. Det är även HR-avdelningen som följer upp att avdelningarna når 

målet att 2 % av arbetstiden ska användas för kompetenshöjande insatser (HRC, 

personlig kommunikation, 2014-04-16).  

 

Så som tidigare beskrivits arbetar företaget mycket med kompetensutveckling. Delar 

av arbetet sker genom formella utbildningsinsatser, men nämnas bör också att mycket 

kompetensutveckling sker genom informellt arbetsplatslärande. TL, till exempel, har 

svårt att känna igen sig i en bild där formell kompetensutveckling sker utan vill mer 

tala om ett mentorskap inom gruppen (TL, personlig kommunikation, 2014-04-16). 

Det poängteras också i dokument 1 att kunskap kan förmedlas informellt i den 

dagliga arbetssituationen. I dokumentet förmedlas även företagets uppfattning av vad 

kompetens är. Fyra kompetensområden tas upp, yrkeskompetens, social kompetens, 

personlig kompetens och verksamhetskompetens, och det poängteras att alla områden 

är lika viktiga och att alla områden har ett samband.  

 

Nedan följer en närmare beskrivning av de olika aktiviteterna i 

kompetensutvecklingsarbetet på företaget. För en översiktlig bild av processen, se 

bilaga 3. 

Figur 3 - ACs syn på kompetensutvecklingsprocessen. 
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4.2 Behovsanalys 

Kompetensutvecklingsinsatser på företaget föregås i de flesta fall av en behovsanalys 

och en analys kring lämpliga åtgärder. Det krävs ständigt att de olika insatserna och 

dess potentiella nytta vägs mot varandra och det är inte självklart att en 

utbildningsinsats sätts in (AC, personlig kommunikation, 2014-04-15). Ett antal 

verktyg används i syfte att klarlägga behov och dessa presenteras nedan.  

4.2.1 Kundmätningar 

“För att titta på vilken utbildning det här gänget behöver måste vi först 

ställa det i relation till vart vill vi nå. Oavsett vad vi tycker och tänker här 

så är ju allting beroende av vad som rör sig i kundens huvud. Därför 

jobbar vi med noggranna kundmätningar som analysverktyg för att se hur 

vi uppfattas av våra kunder på en mängd olika mätpunkter.” (AC, 

personlig kommunikation, 2014-04-15) 

 

Kundmätningarna genomförs ungefär en gång om året och respondenterna omfattar 

cirka 75 % av återförsäljarna som företaget arbetar mot (AC, personlig 

kommunikation, 2014-04-15). Respondenterna består enligt AC (personlig 

kommunikation, 2014-04-15) av relevanta personer i nyckelpositioner. I 

undersökningen, som har både kvalitativa och kvantitativa moment, mäts ett stort 

antal parametrar på betygsskalan 1-5 där 1 är sämst och 5 är bäst. AC tittar endast på 

andelen svar i procent som är fyror eller femmor. (AC, personlig kommunikation, 

2014-04-16). Informanten lägger stor vikt vid kundmätningen och menar att 

kundernas åsikt är något av det viktigaste när det gäller basen för 

kompetensutveckling (AC, personlig kommunikation, 2014-04-15). 

4.2.2 Nyckeltal 

Ett annat verktyg som används för behovsanalys är nyckeltal kopplade till mål i 

verksamheten. AC (personlig kommunikation, 2014-04-15) menar att det är viktigt att 

utifrån verksamhetens övergripande mål, exempelvis ROS (return on sales), bryta ut 

nyckeltal för att kunna främja ett bättre resultat. Informanten säger “jag måste ju 

omsätta det till något helt annat, jag måste identifiera vilka saker det är jag ska mäta 

som ger en annan ROS” (AC, personlig kommunikation, 2014-04-16). Informanten 

menar vidare att de viktigaste nyckeltalen måste plockas ut eftersom det inte går att 

koncentrera sig på allt för många faktorer på samma gång om det ska ha en positiv 

effekt på verksamheten.  

4.2.3 Medarbetarundersökningar 

Medarbetarundersökningen genomförs ungefär var artonde månad och används 

främst som verktyg vid kompetensutveckling av ledare och chefer (AC, personlig 

kommunikation, 2014-04-15; HRC, personlig kommunikation, 2014-04-16). Den 

används enligt AC (personlig kommunikation, 2014-04-15) också för att undersöka 

hur de olika arbetsgrupperna fungerar och om några insatser behöver göras för att 
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arbetet ska fungera bättre. Undersökningen genomförs av en extern 

undersökningsleverantör och i år genomförs den av en ny leverantör. HRC (personlig 

kommunikation 2014-04-16) berättar att den undersökning som den nya leverantören 

genomför mäter många fler parametrar än föregående vilket ger bättre 

analysmöjligheter för företaget. 

4.2.4 Ledare och chefer 

Förutom de verktyg som ger mätbara värden menar både AC och HRC att det till stor 

del är upp till cheferna och ledarna i verksamheten att se och påtala behov. Här gör 

båda informanterna skillnad på individuella och organisatoriska behov (personlig 

kommunikation, 2014-04-15 och 2014-04-16). De organisatoriska behoven handlar 

om att det antingen finns ett gap som måste fyllas för att det dagliga arbetet ska kunna 

skötas på ett tillfredställande sätt eller att det finns ett gap mellan den kompetens som 

finns i organisationen idag och den kompetens som skulle behövas för att 

organisationen ska kunna nå ett önskat framtida läge. Det individuella behovet 

handlar om de kompetensbehov den enskilde har för att klara av sina arbetsuppgifter 

idag eller framöver. Vad gäller de individuella behoven uppger AC (personlig 

kommunikation 2014-04-16) att en stor del av ansvaret delegeras till teamledarna. M1 

har genomgått kurser antingen för att chefen sett ett behov som behöver fyllas på 

avdelningen, för att det har kommit centrala direktiv från verksamheten eller för att 

informanten själv har upplevt ett behov av kompetensutveckling (M1, personlig 

kommunikation, 2014-04-16). 

 

Ett verktyg för ledare och chefer i arbetet med att se behov hos individuella 

medarbetare är de personalutvecklingssamtal (PU samtal) som hålls årligen. Under 

PU samtalet diskuteras var den individuella medarbetaren befinner sig i dagsläget och 

vilken utveckling som både chef och medarbetare vill se. Utifrån det bestäms om 

eventuella kompetensutvecklingsåtgärder bör ske (AC, personlig kommunikation, 

2014-04-15; TL, personlig kommunikation, 2014-04-16). M2 upplever att 

teamledaren som informanten har PU samtal med lyssnar och är öppen för att sätta in 

insatser, men informanten själv upplever det som att tid ofta saknas för utbildning. 

Både AC (personlig kommunikation, 2014-04-15) och HRC (personlig 

kommunikation, 2014-04-16) betonar den enskilde individens ansvar för sin egen 

utveckling. 

 

AC (personlig kommunikation, 2014-04-16) reflekterar också över att det är viktigt 

att lyssna till och ta hjälp av gruppen för att hitta lösningar på olika problem.  

 

4.3 Planering och genomförande 

De flesta av de formella utbildningsinsatser som genomförs på avdelningen sker i 

samarbete med en extern leverantör. Både AC (personlig kommunikation, 2014-04-

16) och HRC (personlig kommunikation, 2014-04-16) beskriver samarbetet med 
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leverantören som nära och väl fungerande och tillsammans har ett utbildningsprogram 

tagits fram för ett antal olika utbildningsområden. På grund av att den externa 

leverantören används är planerings- och genomförandeaktiviteterna som sker på 

avdelningen få. Övergripande mål för utbildningsinsatserna som sker på avdelningen 

sätts av AC, men konsulten från utbildningsföretaget har en stor del i ansvaret att se 

till att de målen är rimliga och vid behov påpeka justeringar som behöver göras. 

Konsultens bedömning baseras ofta på att han eller hon har varit ute på arbetsplatsen 

och undersökt kunskapsnivån hos de tänkta kursdeltagarna. Detta är också i linje med 

vad som står skrivet i den sektion som diskuterar förutsättningar för 

kompetensutveckling i dokument 1:  

 

”En annan faktor som avgör utfallet av kompetensutvecklingen är om 

medarbetarnas förkunskaper är rätt i förhållande till de mål som satts 

upp. Du som ansvarar för genomförandet av kompetensutvecklingen 

behöver känna medarbetarnas förkunskaper för att kunna göra rätt 

anpassningar.” (Dokument 1, s. 5) 

 

I dokumentet poängteras även vikten av att kommunicera syftet och behovet av 

kompetensutveckling då det menas att detta påverkar kursdeltagarens motivation och 

förmåga att utveckla kunskap. Förutom målen berättar AC (personlig 

kommunikation, 2014-04-15) att innehållet i kurserna bestäms av den externa 

leverantören, men att AC har kännedom om och godkänner de planer för utbildningen 

som leverantören har. AC anser också att konsultens roll i en utbildning är av stor 

vikt och menar på att en utbildning kan bli lyckad eller misslyckad på grund av vem 

som genomför den. Därför håller AC tät personlig kontakt med de konsulter som 

används av företaget.  

 

TL ger uttryck för att inte känna sig särskilt involverad i planeringen eller 

genomförandet av de formella utbildningsinsatser som görs på avdelningen. 

Informanten menar att det i så fall kan röra sig om delaktighet gällande vilka 

medarbetare som ska delta i en viss utbildningsinsats (TL, personlig kommunikation, 

2014-04-16). AC (personlig kommunikation, 2014-04-15) menar att teamledarna 

regelbundet har möten tillsammans med AC och att även eventuella utvecklingsbehov 

diskuteras vid dessa tillfällen.  

 

4.4 Uppföljning och utvärdering 

Alla informanter ombads att definiera hur de uppfattar innebörden i ordet utvärdering. 

Svaren blev spridda. AC (personlig kommunikation, 2014-04-15) pratade vid frågan 

om utvärdering i form av respons från kunderna. Informanten nämnde också vid ett 

senare tillfälle att utbildningar kan mätas på två olika sätt, hur den upplevs av 

deltagarna och hur målen för utbildningen uppnås. HRC (personlig kommunikation, 

2014-04-16) reflekterade över att utvärdering kan vara ett flertal saker, dels 
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utvärdering av en leverantör eller en speciell utbildning, men också utvärdering av 

hur en individ utvecklas och hur det påverkar dennes arbetsuppgifter. Slutligen 

beskriver TL (personlig kommunikation, 2014-04-16) utvärdering som vad som gick 

rätt eller fel och bra eller dåligt vid en upplärning. Inget tyder på att det finns någon 

konsensus kring vad en utvärdering bör innebära och i dokument 1 omnämns det 

endast på följande sätt:  

 

”Det är viktigt att formulera målet med utbildningen och följa upp 

effekterna. Man får dock inte underskatta svårigheten att omsätta 

kunskaper, som man vunnit genom utbildning, i praktiken.” (Dokument 

1, s. 4) 

 

HRC (personlig kommunikation, 2014-04-16) berättar inledningsvis i intervjun att 

företaget just har fått en revisionsavvikelse vid en ISO-certifiering på grund av att de 

inte konsekvent låter alla deltagare utvärdera de utbildningar de genomför och att det 

inte dokumenteras, något som informanten inte heller ser som absolut nödvändigt. 

Informanten medger också att just utvärdering och uppföljning inte är något de är bra 

på. Ett flertal av uttalandena från samtliga informanter, inklusive M1 och M2, gör 

dock gällande att utvärdering sker och då främst i form av utvärdering av själva 

kursen genom en enkät vid avslutat kurstillfälle. HRC (personlig kommunikation, 

2014-04-16) berättar att mål sätts upp för vad utbildningen ska uppnå, exempelvis ge 

medarbetarna nya kommunikationsverktyg, och att enkätundersökningen delvis syftar 

till att mäta om dessa uppnås. AC (personlig kommunikation, 2014-04-16) beskriver 

hur en enkätundersökning analyseras och att hänsyn måste tas till olika faktorer så 

som att kursens svårighetsgrad kan påverka hur kursdeltagarna svarar. Resultatet av 

enkätundersökningen säger AC (personlig kommunikation, 2014-04-16) kan 

användas till att förbättra kursens upplägg och utförande. Det framkommer också att 

annat utvärderingsarbete, som exempelvis att utvärdera eventuell effekt på det dagliga 

arbetet, till stor del är personberoende då ansvaret läggs på den chef som är närmast 

placerad de medarbetare som tagit del av kompetensutvecklingsinsatsen (AC, 

personlig kommunikation, 2014-04-15; HRC, personlig kommunikation, 2014-04-

16). Under intervjun med TL står det också klart att utvärdering inte är något som 

görs aktivt av informanten och informanten reflekterar själv över att utvärdering och 

uppföljning inte är självklart: “när ni frågar sånna här grejer så blir man ju lite såhär, 

gud man gör saker, men det blir inte så mycket efterföljning.” (TL, personlig 

kommunikation, 2014-04-16). Uppfattningen är även att TL inte själv är direkt 

medveten om de förväntningar som AC och HRC har. Dock reflekterar TL över 

försök att ha ”tentaklerna” uppe efter kompetenshöjande insatser för att se eventuella 

förändringar hos medarbetarna (TL, personlig kommunikation, 2014-04-16).  

 

Förutom de utvärderingsenkäter som delas ut i samband med utbildningar och 

chefens ansvar har även kundmätningar, nyckeltal, medarbetarundersökningar och 

säljkampanjer omtalats som utvärderingsverktyg av AC och HRC. Kundmätningarna 
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och medarbetarundersökningarna används på så sätt att resultaten jämförs med 

föregående mätning för att se trendförändring (AC, personlig kommunikation, 2014-

04-15; HRC, personlig kommunikation, 2014-04-16). Nyckeltalen används ständigt 

av AC för att kontrollera att verksamheten är på rätt väg, och de sägs även användas 

för att kontrollera om utbildningsinsatser får effekt i verksamheten (AC, personlig 

kommunikation, 2014-04-15). Då avdelningen under en period som sträcker sig över 

ett par år har arbetat med insatser för att säljorientera en del av medarbetarna används 

återkommande säljkampanjer, alltså säljtävlingar, för att se hur säljkunskaperna 

utvecklas. Detta är också ett sätt att säkerställa att de kunskaper som tillägnats 

deltagarna vid olika utbildningarna används (AC, personlig kommunikation, 2014-

04-16). Ett problem som AC (personlig kommunikation, 2014-04-16) tar upp i 

samband med frågor om utvärdering är att det är svårt att mäta då det ofta handlar om 

mjuka värden. Informanten säger bland annat: 

 

“Alla resultat går inte att mäta därför att de är svåra att skilja ut. Då får 

man mäta de grövre, som är kundmätningar till exempel. Då får man 

mäta tendenser och se att nu är vi på rätt håll, nu sticker det iväg på rätt 

håll. (...) Då har man gjort rätt saker nånstans, sen vet man inte riktigt alla 

saker som var de rätta utan där får man skruva… verkligheten är lite, 

tyvärr, så.”  (AC, personlig kommunikation, 2014-04-15) 

 

AC nämner svårigheten med att mäta mjuka värden vid flera andra tillfällen och det 

gör även HRC. Det är även här den närmaste chefens ansvar för utvärdering blir 

aktuell. Framförallt HRC pratar om närmaste chefens ansvar att fånga upp och 

uppmärksamma personer som har varit med i kompetensutvecklande insatser. HRC 

(personlig kommunikation, 2014-04-16) menar att chefen bör prata med 

medarbetaren om hur utbildningen har gått och vad personen har lärt sig, men även 

utmana individen kring hur tankesätt har förändrats och hur de nya kunskaperna kan 

användas i arbetet. Informanten säger även att eftersom det ofta är en chef som på 

något vis har sett en lucka eller ett behov av kompetensutveckling är det också 

chefens ansvar och i dennes intresse att stämma av att det behovet har fyllts. AC 

(personlig kommunikation, 2014-04-16) nämner också att ett sätt att följa upp och 

utvärdera efter en utbildning är att prata med och utmana medarbetarna. Det står även 

i dokument 1 att “redan före en kompetensutvecklingsaktivitet ska det finnas planer 

på hur medarbetarna ska få öva och pröva sina nya kunskaper, utan tillfälle blir det 

förstås ingen kompetensutveckling.”. 

 

Informanterna fick också frågor angående hur den effekt en utbildning har på 

organisationen mäts. HRC (personlig kommunikation, 2014-04-16) menade att det 

generellt inte görs och beskrev också det som problematiskt att det inte går att se en 

direkt affärsnytta som är översättbar till monetära värden, något som informanten 

också önskar hade varit möjligt. Dock finns i dagsläget ingen direkt lösning på hur 

det skulle göras (HRC, personlig kommunikation, 2014-04-16). AC däremot anser att 
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ROI beräkningar visst efterfrågas, men att det gäller att bryta ner målet för att hitta de 

mått som i sig leder till ett högre resultat (AC, personlig kommunikation, 2014-04-

16). TL har ingen kännedom om huruvida organisationseffekterna mäts utan säger att 

det snarare handlar om att titta på gruppen och uppskatta om de verkar lära sig eller 

känner sig tryggare i sitt arbete (personlig kommunikation, 2014-04-16). Varken TL, 

M1 eller M2 har vid något tillfälle fått feedback kring den utvärdering som har gjorts, 

och här avses främst de enkätundersökningar som lämnats in (TL, personlig 

kommunikation, 2014-04-16; M1, personlig kommunikation, 2014-04-16; M2, 

personlig kommunikation, 2014-04-16) 

4.4.1 Uppföljning 

Så som tidigare beskrivits definieras utvärdering i uppsatsen som ”metoder som syftar 

till en systematisk bedömning av resultaten och de mer långsiktiga effekterna av 

genomförda insatser.” (Nationalencyklopedin, 2014) till skillnad från uppföljning 

som i det här avseendet handlar om att säkerställa den förändring som avses. Dessa 

två begrepp användes omväxlande under intervjuerna med AC och TL och det 

informanterna sa tyder också på att de inte ser någon tydlig distinktion mellan de två 

aktiviteterna. HRC verkar lägga mer vikt i de olika begreppen och säger också att de 

behöver bli bättre på att fånga upp de personer som har varit på utbildning och hjälpa 

dem att använda sig av det de här lärt sig och även att sprida sina nya kunskaper till 

sina medarbetare (HRC, personlig kommunikation, 2014-04-16). Informanten 

reflekterar kring att det ofta blir så att medarbetaren som varit på utbildning kommer 

tillbaka till samma miljö som tidigare, att chefen kanske knappt vet att medarbetaren 

har varit iväg på utbildning, att ingen efterfrågar ens nya kunskaper och att de nya 

kunskaperna på grund av det ofta hamnar i bakgrunden väldigt snabbt. HRC 

(personlig kommunikation, 2014-04-16) berättar dock att medarbetaren som varit 

iväg och lärt sig något nytt ibland ombeds att sätta ihop en kortare presentation och 

berätta om de nya kunskaperna för arbetsgruppen. HRC (personlig kommunikation, 

2014-04-16) säger också att det till viss del även handlar om personligt ledarskap, att 

medarbetaren själv måste ställa vissa krav på arbetskollegor och chefer utifrån de nya 

kunskaper utbildningen har gett. I dokument 1 beskrivs problematiken med att arbetet 

med kompetensutveckling oftast handlar om att planera och genomföra, men att det 

allt för ofta saknas rum för reflektion och möjlighet att använda kunskaperna i 

praktiken. Vidare beskrivs även att hur omgivningen tar emot den nya kunskapen kan 

påverka om den kommer företaget till godo eller om det stannar vid att det bara är 

individen som har tillskansat sig ny kunskap. Det står även att förtaget alltid bör ge 

medarbetare som har deltagit i någon kompetenshöjande insats möjlighet att 

“sammanfatta vad utbildningen innehöll, vad han/hon lärt sig och tankar kring hur 

den nya kunskapen skulle kunna komma till användning i arbetet” (Dokument 1).  

 

I arbetet med att följa upp och säkerställa förändring används också bland annat så 

kallade coacher. Coacherna består av två teamledare som åker runt till de olika 

avdelningskontoren och arbetar med personalen för att de beslutade förändringarna 
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ska tillämpas i verksamheten (AC, personlig kommunikation, 2014-04-15). 

Coacherna stämmer också väl in i den bild som TL gav, där mycket av lärandet sker 

via mentorskap.  

 

Gällande säljutbildningen berättar AC (personlig kommunikation, 2014-04-16) att det 

är en utbildning som återkommer med jämna mellanrum, en till två gånger om året, 

och att kunskaperna på så sätt också hålls vid liv. Just repetition menar AC (personlig 

kommunikation, 2014-04-16) är viktigt och informanten tror också, liksom HRC 

(personlig kommunikation, 2014-04-16) att gruppen är betydande i det avseendet på 

så sätt att de inom gruppen kan påminna varandra. Ett annat verktyg som även 

används för uppföljning av säljutbildningen är säljkampanjerna. 

 

M1 upplever inte att någon uppföljning har gjorts på de utbildningar som informanten 

deltagit i, men att de nya kunskaperna ändå har kommit till nytta i det dagliga arbetet 

(M1, personlig kommunikation, 2014-04-16). 
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5 Diskussion 
I följande kapitel diskuteras det resultat som beskrivits ovan och kopplingar görs till 

den teori som tidigare presenterats. Kapitlet är upplagt utifrån de teoretiska modeller 

som använts i analysen av empirin. Avslutningsvis görs också en resultat diskussion 

och en metoddiskussion. 

 

5.1 Utbildningsplanering utifrån ADDIE 

Så som tidigare framkommit har företaget ingen tydlig process för 

kompetensutvecklingsarbetet i stort och inte heller för de planerade 

utbildningsinsatser som genomförs. Dock går det ändå att hitta likheter och göra 

kopplingar till den teori som har presenterats. Både ADDIE och AC utgår ifrån att 

utbildning är en iterativ process, även om det finns skillnader i hur de ser på 

iterationerna. AC har en bredare syn där iterationerna kan sträcka sig över flera 

insatser, medan iterationerna i ADDIE-modellen hela tiden rör samma utbildning. 

Den process som visas i bilaga 3 kan sägas utgör en iteration i processen enligt AC i 

de fall då åtgärden består av en utbildningsinsats.  

 

Flera av de faser som ingår i ADDIE går också att återfinna i arbetet på företaget, 

dock är de inte tydligt definierade och de genomförs heller inte så systematiskt som 

ADDIE processen rekommenderar att de ska genomföras. Till exempel överlappar 

den analys som görs på företaget flera av de steg som ska genomföras i ADDIE-

modellen. De olika faserna kommer nedan analyseras närmare var för sig. Då 

uppsatsens fokus ligger på utvärdering kommer kopplingar göras till detta ämne även 

i analysen av de andra faserna. 

5.1.1  Analys 

Analysfasen är den fas där tydligast paralleller kan dras till arbetet som genomförs på 

fallföretaget. En behovsanalys företas så som rekommenderas i ADDIE modellen, 

och det faktum att flertalet olika analysverktyg används i arbetet borde borga för att 

analysen går att lita på. Vi finner även belägg för att stor tillit läggs till det här arbetet 

i och med att det inte genomförs något utbrett strukturerat utvärderingsarbete, att 

analysarbetet i sig är en garanti för att de åtgärder som tas är de rätta. AC lägger 

mycket energi på analysarbetet och uppskattar själv att det handlar om upp till 50 % 

av kompetensutvecklingsarbetet. Sett till de aktiviteter som sker i analysfasen enligt 

ADDIE borde inte analysen på företaget uppta en så stor del av arbetsinsatsen. Dock 

med tanke på ACs syn på processen där analys och utvärdering går in i varandra är 

det inte lika förvånande.  

 

ADDIE rekommenderar att mål sätts och formuleras utifrån vad deltagarna förväntas 

kunna efter avslutad kurs (Branch, 2010). Mål sätts även av företaget, i vilken 

utsträckning de sätts så som rekommenderas är oklart, men oavsett är sådana mål idag 
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irrelevanta för företaget med tanke på hur utvärderingen genomförs och vad som 

utvärderas då vi inte ser någon tydlig koppling till målen. I övrigt görs även den 

analys av deltagarnas kunskapsnivå som Branch (2010) rekommenderar med hjälp av 

den externa leverantörens konsulter. 

5.1.2  Design, utveckling och implementering 

Faserna design, utveckling och implementering läggs för de mesta ut på den externa 

leverantör som företaget enligt både AC och HRC har ett välfungerande samarbete 

med. Därmed har företaget ingen större roll i dessa faser, men ACs kontinuerliga 

kontakt med de konsulter som är aktiva i utbildningarna på företaget ger ständig insyn 

och viss kontroll över faserna trots allt. Dock kan några kopplingar till design fasen 

göras enligt nedan.  

 

En aktivitet i designfasen enligt Branch (2010) är att mer detaljerat specificera målen 

med utbildningen. En extern utbildningsleverantör bör vara kunnig inom detta 

område och borde, om så inte redan görs, kunna ta fram mätbara mål. Kanske skulle 

det vara möjligt för företaget att utnyttja dessa för att underlätta utvärderingsarbetet? 

Ytterligare en aktivitet i designfasen som rekommenderas av Branch (2010) är att en 

uppskattad ROI görs på insatsen som planeras. I de fall då utbildningen läggs ut på 

den externa leverantören borde kostnaderna för utbildningen vara relativt lätta att 

beräkna dock är vinsterna svårare att uppskatta. Denna typ av ROI görs inte av 

företaget, men vi anser att det är något de med fördel kunde göra. Slutligen menar 

Branch (2010) också att teststrategier ska skapas för att kunna mäta de delmål som 

sätts upp. Detta är en typ av formativ utvärdering, men vi anser även att det redan i 

det här stadiet hade varit lämpligt att börja skapa strategier för hur den summativa 

utvärderingen ska ske.  

5.1.3  Utvärdering 

I ADDIE modellen talas det om formativ och summativ utvärdering. Ansvaret för att 

genomföra den formativa utvärderingen måste anses ligga på den externa 

leverantören för alla faser utom analysfasen. Huruvida det görs eller inte är för oss 

okänt, men oavsett anser vi att det ligger i fallföretagets intresse att se till att det görs 

då tanken med formativ utvärdering är att höja standarden på utbildningen. Det finns 

vissa, relativt svaga, belägg för att formativ utvärdering genomförs på analysfasen då 

den medarbetarundersökning som regelbundet genomförs har förbättrats inför årets 

mätning. 

 

Branch (2010) kopplar tre summativa utvärderingsaktiviteter till denna fas: 

utvärderingskriterier ska väljas ut, utvärderingsverktyg ska tas fram och 

utvärderingen ska genomföras. Vi anser inte att detta görs på företaget, men att det är 

något som borde göras på ett tidigare stadium i processen för att underlätta och 

säkerställa en givande utvärdering. Den summativa utvärderingen kommer att 
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analyseras närmare nedan då de olika nivåerna i Kirkpatricks fyra-nivå modell tas 

upp.  

5.2  Kirkpatricks fyra-nivå modell 

Så som tidigare beskrivits är utvärdering efter utbildningsinsatser något som inte görs 

i någon större utsträckning i företaget. I den dokumentation som finns beskrivs hur 

utvärdering är något viktigt och att det kan vara svårt, men trots den medvetenhet 

kring problematiken som uppenbarligen finns på HR-avdelningen finns inget i 

dokumentationen som kan fungera som stöd för cheferna kring hur de kan gå till 

väga, rent praktiskt, när de ska jobba med just utvärdering. I dagsläget hade det inte 

spelat någon större roll om de hade funnits detaljerade beskrivningar över hur en 

utvärdering skulle kunna genomföras då dokumentationen inte verkar används aktivt, 

åtminstone inte av informanterna i undersökningen. Vi anser att dokumentationen bör 

kunna fungera som ett större stöd för de som arbetar med utvärdering, men vi ser 

möjligheter till att förbättra dokumentationen i det avseendet. Dokumentationen borde 

tydligare beskriva rutiner och ansvarsfördelning i utvärderingsarbetet.  

 

Trots att utvärderingsarbetet inte sker fullt ut sker ändå vissa utvärderingsmoment 

som går att koppla till Kirkpatricks fyra nivåer och dessa kommer analyseras närmare 

nedan.  

5.2.1 Nivå 1 - Reaktion 

Utvärdering på första nivån, reaktion, är den form av utvärdering som är vanligast 

förekommande på företaget. Det är även den typ av utvärdering som måste anses vara 

den mest ytliga då den endast mäter deltagarnas uppfattning av utbildningen och inte 

vilken direkt påverkan utbildningen har haft på deltagarna eller organisationen. 

Resultatet av enkätundersökningen används så som beskrivs av Brauchle och Schmidt 

(2004) då deltagarnas nöjdhet med utbildningen mäts. Enligt HRC används enkäten 

också till att utvärdera lärande till viss mån så som beskrivs av Wang och Wilcox 

(2006), men det är oklart hur väl deltagarna känner till målen med utbildningen och 

alltså hur väl dessa skattningar går att lita på. 

 

Goldstein (1993) beskriver det positiva med att använda enkätundersökningar och hur 

det kan hjälpa organisationer att fatta beslut baserade på ett nyanserat underlag. Dock 

menar AC att det finns en viss problematik i att utvärdera med enkäter och säger att 

det krävs en medvetenhet kring att det finns faktorer som påverkar det resultat som 

fås. Medvetenheten kring detta anser vi vara mycket positivt då informanten också 

beskriver hur hänsyn tas till dessa faktorer och vi menar att den information som 

enkätundersökningarna ger därmed bör vara pålitlig i det avseendet. 

 5.2.2  Nivå 2 - Lärande 

De säljkampanjer som ibland anordnas är den enda indikationen på att någon form av 

strukturerad utvärdering på lärandenivån sker. I övrigt lämnas ansvaret för denna 
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form av utvärdering till närmaste chef med förväntningar att denne personligen ska 

säkerställa att medarbetaren har tagit till sig av innehållet i kursen. Detta ser vi inte i 

sig som något negativt, men om givande utvärdering ska kunna ske på det viset anser 

vi att det är viktigt att alla chefer och teamledare för det första är medvetna om det 

ansvaret och även att de har med sig kunskaper om olika tillvägagångssätt för att 

säkerställa en bra utvärdering på denna nivå.  

 

Något som återkom upprepade gånger under intervjuerna med främst AC och HRC 

var att mycket av den kompetensutveckling som sker på företaget handlar om mjuka 

värden, till exempel kommunikation, och att detta är något som är svårt att utvärdera. 

Wang och Wilcox (2006) beskriver dock tydligt hur utvärderingsformen måste 

anpassas efter innehållet i utbildningen. De säger att det ska finnas en tydlig koppling 

mellan utvärderingsformen och de lärmålen som har satts upp och vi menar därmed 

att detta ytterligare visar hur viktigt det är att på ett tidigt stadium formulera tydliga 

och mätbara mål då vi anser att mål som är välformulerade kan underlätta när 

passande utvärderingssätt ska bestämmas.  

5.2.3  Nivå 3 - Beteende  

En utbildning som är kontinuerligt återkommande på avdelningen är en säljutbildning 

som används i syfte att säljorientera medarbetarna. Denna utbildning följs upp och 

utvärderas med återkommande säljkampanjer, som även omtalades i kapitel 5.2.2, för 

att säkerställa att kunskaperna som fåtts vid dessa tillfällen används. Detta kan tydligt 

relateras till utvärdering på nivå tre där utvärderingen enligt Goldstein (1993) och 

Brauchle och Schmidt (2004) ska fokusera på hur arbetsprestationen påverkas av 

utbildningen. Dock vill vi påstå att resultatet för säljkampanjen i sig inte kan säga 

något om medarbetarnas beteende ändras. Det ger dem definitivt en möjlighet att 

använda sina nya kunskaper, vilket är positivt, men för att chefen ska kunna uttala sig 

om att den utbildning som genomförts har haft inverkan på beteendet så måsta chefen 

själv vara aktiv och lyssna efter det som utbildningen fokuserade på eller prata med 

de anställda och på så sätt verifiera att de använder sig av sina nya kunskaper.  

 

Att använda säljkampanjerna i sig är dock något vi anser vara väldigt positivt då det 

tangerar flera av de faktorer som Wang och Wilcox (2006) tar upp som kriterier för 

att det lärda beteendet ska kunna överföras till arbetssituationen. Det skapar 

motivation för att föra över kunskaperna, det ger tydligt stöd från både kollegor och 

chef, det är ett starkt incitament från chefen att använda kunskaperna och det ger 

slutligen också som tidigare nämnts tillfälle att applicera kunskaperna i det dagliga 

arbetet.  

 

Även på denna nivå ligger utvärderingsansvaret mycket på varje enskild chef. I de fall 

då det är chefen som har sett en lucka eller ett behov och ordnat med någon 

kompetenshöjande insats så menar både HRC och AC att det också ligger i chefens 

intresse att följa upp och se om det behov som fanns blir fyllt. Här ser vi att denna 
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form av utvärdering blir en naturlig del av processen, men vad händer i de fall då det 

är individen själv som har påtalat ett kompetensutvecklingsbehov? Blir det lika 

uppenbart för chefen om de målen uppfylls då eller ej? Vi anser att risken är större för 

att den typen av kompetensutveckling inte i lika hög grad uppmärksammas av chefen. 

Å andra sidan, i de fall då det är individen som påtalar ett personligt behov anser vi 

också att individens ansvar blir större, precis så som påtalas av både HRC och AC 

under intervjuerna.  

5.2.4  Nivå 4 - Resultat 

Företaget genomför egentligen ingen utvärdering alls på denna nivå i det avseende att 

de inte ser på de direkta vinster som kan ha gjorts i och med en specifik utbildning. 

Anledningen till detta uppges vara att det är svårt eller till och med omöjligt att 

härleda en specifik framgång till att en viss utbildningsinsats har gjorts, precis så som 

Wang och Wilcox (2006) beskriver är en vanlig uppfattning. Istället mäts endast 

tendenser på avdelnings- eller organisationsnivå och så länge dessa visar på positiv 

utveckling görs antagandet att de åtgärder som satts in har varit korrekta.  

 

Vi tycker att det är intressant att denna typ av utvärdering inte krävs av HR-

avdelningen då det är de som beslutar om vilka utbildningsinsatser som ska 

finansieras. Det borde ligga i deras intresse att kunna påvisa direkt nytta av de 

satsningar som de har beslutat om då de, precis som Wang och Wilcox (2006) 

poängterar, är en av flera avdelningar som konkurrerar om de organisatoriska 

resurserna. Hade varit möjligt att få ännu mer pengar till kompetensutveckling om 

effekter hade kunnat påvisas? HRC nämner också under intervjuerna att det hade varit 

önskvärt att kunna se monetära vinster, men att det idag inte finns någon lösning för 

det. Det är dock positivt att medvetenheten finns. 

 

5.3 Hinder och förbättringsmöjligheter 

Under undersökningens gång har ett flertal hinder för utvärdering av 

kompetensutveckling uppenbarat sig. Ett av dessa är det faktum att det saknas 

dokumenterade och gemensamt fastställda rutiner för hur utvärderingsarbetet ska ske. 

Avsaknaden av rutiner leder till oklara ansvarsförhållanden samt till att om och hur 

utvärdering ska ske blir personberoende. Det finns inte heller några verktyg för 

utvärdering som de ledare och chefer som ska utföra arbetet kan använda sig av. 

Utvärderingsresultat är inte heller något som efterfrågas från högre nivå, exempelvis 

HR-avdelningen som har budgetansvaret, vilket vi anser kan vara en bidragande orsak 

till varför det inte är något prioriterat område. 

 

Sammanfattningsvis kan utvärderingsarbetet på fallföretaget beskrivas som 

ostrukturerat och omedvetet. De paralleller som har kunnat göras med de teoretiska 

modeller som har använts i uppsatsen beror inte på att fallföretaget har haft en 

medveten strategi, utan situationen ser snarare ut som den gör på grund av de 
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kunskaper specifika individer besitter. Hindrena för utvärdering av 

kompetensutvecklande insatser på företaget är övergripande av strukturell karaktär, 

mer precist är det avsaknaden av struktur och rutiner som vi ser som den största 

problematiken.  

 

Utifrån de hinder som beskrivits ovan och de diskussioner som förts i detta kapitel 

illustrerats de förbättringsmöjligheter vi anser vara relevanta för företaget med röda 

markeringar i bilaga 4. Nedan följer också ett förtydligande kring dessa åtgärder. 

 

Som en första åtgärd anser vi att det redan i analysstadiet hade varit lämpligt att göra 

en uppskattad beräkning av de kostnader och vinster som den tilltänkta utbildningen 

skulle generera (se box 1 i bilaga 4). Detta av två anledningar. För det första anser vi 

att genom att redan här börja tänka i termer som ROI ökar medvetenheten kring den 

utvärdering som ska göras. För det andra minskar detta också risken för att en 

investering görs i en satsning som kan vara icke-värdebringande och där andra 

alternativ kan vara mer gynnsamma.  

 

För det andra anser vi att det hade varit lämpligt att alltid säkerställa att de mål som 

sätts upp uttrycks i mätbara termer (box 2 i bilaga 4) så att utvärderingen underlättas. 

Detta knyter också an till åtgärd nummer 3 (box 3, bilaga 4), “Bestäm 

utvärderingsmetoder” på så sätt att denna aktivitet underlättas och blir mer naturlig 

om mätbara mål finns. När utvärderingsmetoderna bestäms är det viktigt att företaget 

tar hänsyn till på vilka olika nivåer utvärderingen ska ske så att 

utvärderingsaktiviteterna anpassas därefter. På samma sätt är det viktigt att skapa 

mätbara mål utifrån vilka nivåer som ska utvärderas.  

 

Slutligen anser vi också att en utmaning för företaget för att få utvärderingsarbetet att 

fungera är att skapa tydliga rutiner, ansvarsområden och praktiska hjälpmedel (box 4 i 

bilaga 4) för chefer och ledare som ska genomföra utvärderingen. Bilden vi har fått av 

utvärderingsarbetet är att det i dagsläget är spretigt och personberoende. För att det 

ska bli mer kontinuerligt anser vi att det behöver finnas tydligare direktiv kring vad 

en utvärdering innebär och vad som förväntas av de olika aktörerna.  

 

5.4 Slutliga reflektioner 

Vi har i detta kapitel beskrivit hur utvärdering utförs på de olika nivåerna, men vi kan 

egentligen inte säga något om huruvida detta görs för alla utbildningar då det inte 

genomförs i form av ett systematiskt arbete. Detta öppnar också för frågan om alla 

utbildningar verkligen ska utvärderas fullständigt på alla nivåer. Behöver alla 

utbildningar utvärderas på alla nivåer eller är vissa utbildningar viktigare än andra? 

Att utvärdera en utbildning på alla fyra nivåer är resurskrävande och tar tid. Därför 

skulle ett alternativ kunna vara att prioritera utbildningarna så att de som anses vara 

viktigast utvärderas fullständigt, medan de som kanske inte är lika kostsamma eller 
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har samma förväntade påverkan på organisationen utvärderas i mindre utsträckning. 

Dock föder detta i sin tur frågan kring var gränsen ska dras för vilka utbildningar som 

ska utvärderas fullständigt. Detta är inget som vi har något klart svar på, men är något 

som vi anser att företaget skulle kunna ta ställning till.  

 

Vidare står det i dokument 1 att det är viktigt att kommunicera syftet och behovet 

med den kompetensutvecklande åtgärd som medarbetaren eller medarbetarna ska 

genomgå då det kan påverka motivation och lärande. Vi anser att det också borde 

vara lika viktigt att kommunicera resultatet, men det är inget som tycks göras då 

varken TL, M1 eller M2 uppfattar det som att de får information om vilka 

organisatoriska effekter en utbildning har. AC verkar inte i någon högre grad 

återkoppla kring utvärderingsresultat till HRC då HRC inte vet riktigt vilken typ av 

utvärdering som AC gör. Åter igen är det mycket upp till var och en.  

 

Något som vi har upplevt fattas i de teorier vi har använt i arbetet är 

uppföljningsarbete. Med uppföljningsarbete menar vi insatser som säkerställer att den 

kunskap som en kursdeltagare fått faktiskt lever kvar efter utbildningens slut. ADDIE 

modellen och Kirkpatricks nivåer poängterar både att utvärdering är vitalt och att det 

finns risk att kunskaper försvinner eller inte används, men denna risk konstateras 

bara, det är inget modellerna försöker åtgärda. Vi anser att uppföljning är en minst 

lika viktig aktivitet i kompetensutvecklingsarbetet och vi ser det också som en möjlig 

utveckling på ADDIE-modellen att en fas för uppföljning läggs till. Just uppföljning 

är något som vi finner belägg för att fallföretaget arbetar mer med, till exempel 

genom coacher, och kanske är det också något det fokuseras mer på i dagsläget. Om 

företaget i ett senare skede väljer att medvetet utvärdera vissa utbildningar i högre 

grad än andra skulle också medveten uppföljning kunna vara ett alternativ de gånger 

då utvärdering väljs bort. 

 

5.5 Resultatdiskussion 

Att kompetensutveckling och utvärdering av kompetensutveckling är ett 

problematiskt område påvisas även av denna studie. Flera paralleller kan göras till 

forskning som tidigare företagits på områden, främst Beckman och Blomér (2006) 

vars resultat vår studie har tydliga kopplingar till. Resultatet indikerar bland annat, 

precis som Beckman och Blomér (2006), att verktyg till stöd för utvärderingsarbetet 

skulle vara värdefullt för företagen.  

 

Resultatet visar även att den undersökta avdelningen har strukturella brister i 

utvärderingsarbetet men att de trots detta har hittat alternativa vägar för att utvärdera 

de kompetensinsatser som görs. Det hade varit intressant att titta på hur andra 

avdelningar arbetar på företaget och se hur de löser problematiken kring utvärdering 

samt ställa detta i relation till andra företag som arbetar med kompetensutveckling 

och utvärdering på ett framgångsrikt sätt. 
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Någon lösning på den problematik som inledningsvis beskrevs har vi inte hittat. Dock 

anser vi att vårt kvalitativa tillvägagångssätt till viss del har skildrat de nyanser som 

finns i problematiken kring kompetensutveckling och utvärdering i praktiken och att 

detta tillför en dimension inom forskningen kring ämnet. Vi inser dock att mer 

forskning krävs då denna undersökning endast är utförd på ett företag vilket gör det 

svårt att generalisera resultatet.  

 

5.6 Metodreflektion 

I stort anser vi att valet av metod har varit lämpligt utifrån undersökningens syfte och 

frågeställningar. Dock är en av nackdelarna med en kvalitativ metod att data som 

samlas in är väldigt detaljrik och tar lång tid att processa (Jacobsen, 2002) vilket vi 

också fick erfara. Om tiden hade funnits hade det till exempel varit intressant att även 

undersöka ytterligare en avdelning på företaget för att på så sätt kunna ställa dessa 

mot varandra för att få en större förståelse för företagets arbetssätt och problematik. 

Detta hade även stärkt studiens validitet på så sätt att generaliserbarheten hade ökat. 

Vi anser dock fortfarande att en kvalitativ metod var lämpligast för att kunna få fram 

nyanserna i företagets arbete med kompetensutveckling.  

 

Studien baseras till största del på informanterna AC och HRC, vilket måste anses vara 

en svaghet. Om fler informanter hade intervjuats hade det kunnat ge en mer 

mångfacetterad bild och skapat ett större djup i studien. Dock anser vi att den 

kunskap AC och HRC besitter till stor del väger upp för den svaghet deras stora del i 

resultatet innebär.  

 

Vi har även reflekterat över det urvalskriterium som användes i studien. Vi anser inte 

att det urval som gjordes i studien var dåligt, dock hade undersökningen kunnat ta en 

annan väg om exempelvis snöbollmetoden hade valts. Vid denna typ av urval, som 

innebär att vilka informanter som blir aktuella beror på vad som framkommer vid den 

föregående intervjun (Jacobsen, 2002), hade troligen inte UA intervjuats och kanske 

hade tidsfördelningen på de olika intervjuerna sett annorlunda ut. Dock anser vi det 

vara sannolikt att flera av de informanter som intervjuades i undersökningen även 

hade intervjuats om snöbollsmetoden hade använts då vi redan från början fick hjälp 

med urvalet från en kunnig person.  

 

Slutligen har vi även reflekterat över att vi inför intervjuerna borde ha definierat 

skillnaden mellan utvärdering och uppföljning så att det hade varit tydligare för 

informanterna. Detta hade kunnat leda till att intervjuerna hade blivit mer fokuserade 

och vi hade kunnat undvika flera ledande frågor. Dock hade detta troligen gjort att vi 

inte på samma sätt hade uppfattat det uppföljningsarbete som faktiskt görs vilket vi 

anser är en relevant del i resultatet.  
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6 Avslutning 
Det avslutande kapitlet i uppsatsen summerar de fynd som gjorts och svarar på 

forskningsfrågorna som inledningsvis ställdes. Slutligen kommer även förslag på 

fortsatt forskning ges.  

 

Denna undersökning har med hjälp av en kvalitativ metod beskrivit 

kompetensutvecklingsprocessen på ett fallföretag i syfte att undersöka den 

problematik som finns kring kompetensutveckling och utvärdering av 

kompetensutveckling. De frågeställningar som inledningsvis formulerades var: 

 

1. Vilka nyckelaktiviteter utförs i det formella kompetensutvecklingsarbetet? 

2. Saknas några nyckelaktiviteter i jämförelse med teoretiska modeller för 

formell kompetensutveckling och utvärdering av kompetensutvecklande 

insatser? 

3. Vilka hinder finns i arbetet med utvärdering av kompetensutveckling och hur 

kan dessa överbryggas? 

 

6.1 Slutsats 

De nyckelaktiviteter vi har kunnat identifiera i det kompetensutvecklingsarbetet som 

fallföretaget utför är:  

 

 Analysera behov 

 Analysera åtgärd 

 Sätta mål 

 Kontrollera nuvarande kunskapsnivå 

 Bekräfta mål 

 Genomföra utbildning 

 Utvärdera 

 

De identifierade aktiviteterna genomförs dock inte systematiskt och därför kan de 

variera något från en insats till en annan. Gällande utvärderingsarbetet ser vi att 

utvärdering sker i form av enkäter, säljkampanjer, användning av nyckeltal, 

kundmätningar, medarbetarundersökningar och genom chefer och ledare i företaget. 

Vi har kunnat dra paralleller mellan alla de ovan nämnda aktiviteterna och de olika 

faser som presenterades genom de teoretiska modeller som använts (ADDIE 

modellen och Kirkpatricks fyra-nivå modell). Det är alltså ingen nyckelaktivitet som 

saknas helt, dock utförs de olika faserna inte så systematiskt som beskrivs i teorin och 

den fas som är mest eftersatt är utvärderingsfasen. I jämförelse med Kirkpatricks 

nivåer sker utvärdering till största delen på nivå 1 och 3 och i princip inte alls på nivå 

4.  
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De hinder vi har identifierat i processen är övergripande av strukturell karaktär och 

det huvudsakliga problemet är avsaknaden av dokumenterade och gemensamt 

fastställda rutiner. Utvärderingsarbetet på företaget är ostrukturerat och omedvetet, 

arbetet är till stor del personberoende. 

 

De förbättringar som vi anser är relevanta för företagets utvärderingsarbete är att för 

det första tydliggöra rutiner, ansvar och praktiska hjälpverktyg för de ledare och 

chefer som ska genomföra arbetet. För det andra bör en preliminär ROI beräkning för 

den aktivitet som väljs göras redan vid analysen av åtgärder. Företaget bör även se till 

att de mål som sätts för utbildningen uttrycks i mätbara termer så att de underlättar 

det kommande utvärderingsarbetet och slutligen anser vi att de redan i ett tidigt 

stadium bör bestämma på vilken/vilka nivåer utvärdering av utbildningen ska ske och 

också genom vilka metoder utvärdering ska ske. 
 

6.2 Förslag till fortsatt forskning 

Vi ser ett behov av ytterligare undersökningar som bidrar med empirisk data om hur 

kompetensutveckling och utvärdering av kompetensutveckling sker idag. Något som 

framkommit i denna uppsats och som även Beckman och Blomér (2006) beskriver är 

behovet av praktiska verktyg som går att använda i utvärderingsarbetet. För att kunna 

utveckla sådana verktyg behövs en bättre inblick i kompetensutvecklings- och 

utvärderingsarbetet och de problem som upplevs. Ett annat alternativ för att utveckla 

verktyg på skulle kunna vara att operationalisera någon av de teoretiska modeller för 

utvärdering av kompetensutveckling som finns.  

 

Vi har under detta arbetes gång även funderat över den roll företagskulturen har i 

kompetensutvecklingsarbetet och om det finns kulturella aspekter som påverkar om 

och hur utvärdering genomförs. Det skulle vara intressant att jämföra kulturen hos två 

företag som har ett väl fungerande utvärderingsarbete respektive icke-fungerande 

utvärderingsarbete för att se eventuella skillnader.  
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Bilaga 1 – Intervjuguide 1 - strategisk nivå 

 

 

Fas 1 – Inledning 

Berätta om bakgrund, syfte och hur materialet skall användas. Beskriv vilken 

innebörd som läggs i “kompetensutvecklingsprocessen”. Informera om att 

verksamheten inte kommer nämnas vid namn i det färdiga arbetet och be om tillstånd 

för att spela in samtalet.  

 

Fas 2 – Bli bekant med informanten 

Vilken befattning har du inom företaget? 

Hur länge har du arbetat inom företaget? 

När deltog du senast i en kompetenshöjande insats som arrangerades av företaget? 

 

Fas 3 - Kompetensutvecklingsprocessen 

Kan du beskriva kompetensutvecklingsprocessen ur ditt perspektiv. 

 (När startar processen? Vilka aktiviteter genomförs? När avslutas 

processen?) 

Finns det någon dokumentation om processen? 

Vid vilken eller vilka av aktiviteterna lägger ni störst vikt?  

Kan du göra en procentuell uppskattning av hur mycket tid som läggs på de 

olika aktiviteterna?  

Vad anser du är målet med processen?  

Vilka svårigheter anser du finns i processen? 

 

Som vi sa i början så tittar vi på hela kompetensutvecklingsprocessen, men vårt fokus 

ligger på utvärderingsarbetet.  

Till att börja med för att säkerställa att vi pratar om samma sak, kan du definiera 

vilken innebörd du lägger i ordet utvärdering? 

I vilket eller vilka skeden i processen arbetar ni med utvärdering? 

Hur genomför ni utvärderingen/utvärderingarna? 

Vad utvärderar ni? 

 (Vad är det ni vill ta reda på genom utvärderingen?) 

Varför arbetar ni på det sätt som ni gör?  

Mäter ni om utbildningen har några effekter på verksamheten? 

Hur används den information som framkommer?  

 

 

 



 

   
 

Bilaga 2 – Intervjuguide 2 - operativ nivå 
 

Fas 1 – Inledning 

Berätta om bakgrund, syfte och hur materialet skall användas. Beskriv vilken 

innebörd som läggs i “kompetensutvecklingsprocessen”. Informera om att 

verksamheten inte kommer nämnas vid namn i det färdiga arbetet och be om tillstånd 

för att spela in samtalet.  

 

Fas 2 – Bli bekant med informanten 

Vilken befattning har du inom företaget? 

Hur länge har du arbetat inom företaget? 

När deltog du senast i en kompetenshöjande insats som arrangerades av företaget? 

 

Fas 3 - Kompetensutvecklingsprocessen 

Kan du beskriva kompetensutvecklingsprocessen ur ditt perspektiv. 

 (När startar processen? Vilka aktiviteter genomförs? När avslutas 

processen?) 

Vilken information fick du innan utbildningen?  

Fick du lämna några synpunkter om utbildningen?  

 Om ja, hur fick du göra det?  

 Har du fått någon feedback på de synpunkterna som lämnades?  

Känner du att utbildningsinsatsen har utvärderats på något annat sätt?  

Vad anser du är målet med kompetensutvecklingsprocessen?  

Vilka svårigheter anser du finns i processen? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   
 

Bilaga 3 – Processbeskrivning, nuläge 
 

 



 

   
 

 



 

   
 

 



 

   
 

Bilaga 4 – Processbeskrivning, möjligheter 
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