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Sammanfattning 

Titel: Värdet av kompetensutveckling – En utvärderande studie av en utbildning på 

Stadsdelsförvaltning Centrum 

Syftet med detta examensarbete var att utvärdera utbildningen Processledare som 

utfördes av Göteborgs Regionen åt stödfunktionen på Stadsdelsförvaltning Centrum. 

Det finns ett problem hos organisationer som satsar oräkneliga summor pengar på 

kompetensutveckling. Planeringen och genomförandet ägnas störst tid åt och 

utvärderingen faller bort. Intresset med studien var att se om investeringen i 

utbildningen genererade en ökad kunskap till de anställda och uppfyllde motsvarande 

mål som var att öka samverkan mellan avdelningarna HR, ekonomi och utveckling. Det 

sägs vara svårt att mäta vad en utbildning gett för effekt på individ- och 

verksamhetsnivå, men är minst lika viktigt som planeringen och genomförandet av den.  

För att uppnå syftet med detta examensarbete användes elektroniska enkäter som 

skickades ut före och efter genomförd utbildning. Enkäterna utformades genom att ha 

koppling till Kirkpatricks fyrstegsmodell och målen med utbildningen. Inom ämnet 

kompetensutveckling finns det många olika teorier och gjorda studier. Däremot kunde 

det inte hittas lika många teorier som har utvärderat utbildningar eller studerat 

effekterna av dem, varpå denna undersökning görs. Teorin redogör för centrala begrepp 

och går sedan djupare in på utvärderingar och effekter av olika insatser i 

kompetensutveckling, där Kirkpatricks fyrstegsmodell är central och bildar en 

analysmodell.  

Det empiriska materialet valdes ut där de viktigaste stolparna analyserades med hjälp av 

den teoretiska referensramen och vald analysmodell. Då utbildningen hade som mål att 

de anställda på stödfunktionen skulle bli mer bekväma i att använda olika metoder i 

deras arbete, samt samarbeta mellan avdelningarna blev det naturligt att dessa frågor var 

fokus. Efter genomförd analys konstaterades att utbildningen inte var värd de 

investerade pengarna då enbart en liten andel har fått någon ökad kunskap och börjat 

samarbeta. Slutsatsen som kunde dras var att det är viktigare att satsa på informellt 

lärande och undvika externa kurser, som enligt forskare ger få interna effekter. Detta är 

också något som bör studeras vidare vid framtida forskning.  
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Abstract  

Title: The value of competence development - An evaluative study of an education at 

Stadsdelsförvaltning Centrum. 

The purpose of this thesis was to evaluate an education named Processledare conducted 

by Göteborgs Regionen (GR) on behalf of Stadsdelsförvaltning Centrum. There is a 

main problem with organizations that invest countless amounts of money on 

competence development. The planning and implementation are devoted to most of the 

time where the evaluation part slips away. The interest of this study was to see if the 

investment in education has generated increased knowledge to the employees and met 

the corresponding targets which were to increase collaboration between the departments 

Human Resources (HR), finance and development. It is said to be difficult to measure 

what impacts an education has given for impact on the individual and business level, but 

it is at least as important as the planning and implementation part. 

To achieve the purposes of this thesis, an electronic survey were used and sent out 

before and after the training. The surveys were designed by having a connection to 

Kirkpatrick's four-stage model and the educational objectives. Competence 

development as a subject has many different theories and many studies are done. 

However, there aren’t many theories that have evaluated the training or studied the 

effects of it. The theory chapter explains the key concepts and then goes deeper into the 

evaluations and the effects of various interventions in competence, where Kirkpatrick's 

four-stage model is central to form an analytical model. 

The most important information of the empirical material was gathered and analyzed 

using the theoretical framework and selected analytical model. The aim of the education 

was to make the employees more comfortable in using different methods in their work, 

and to collaborate between the departments. This was therefore the focus in the 

empirical section. It revealed that the program was not worth the money invested when 

only a small percentage had greater knowledge and had started to cooperate. The 

conclusion that could be drawn from this study was that the important thing is to focus 

on informal learning and avoid external courses, because it has few internal effects. This 

is also something that should be studied further in future research. 
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Disposition      

För att ge läsaren en god överblick över innehållet i denna uppsats presenteras 

dispositionen nedan. Detta ger möjligheten att enbart välja att läsa det man är 

intresserad av.   

 

Avsnitt 1        

Avsnittet introducerar och problematiserar ämnet för att få en god förförståelse och 

inblick i vad studien handlar om. Det ger även en inblick i organisationen som denna 

uppsats är baserad på.  

Avsnitt 2        
Avsnittet presenterar tidigare forskning, aktuella teorier och modeller som skapar en 

teoretisk referensram och en analysmodell. Detta står sedan till grund för att förstå 

metodiken som använts och vid analys av det insamlade materialet.  

Avsnitt 3        
Avsnittet ger en förklaring till vilka metoder som använts för att slutföra denna studie. 

Det redogörs också för vilka problem som uppstått vid datainsamlingen och hur de 

hanterats. 

Avsnitt 4        
Avsnittet presenterar de viktigaste empiriska fynden med utgångspunkt till den 

analysmodell som presenterades i avsnitt två.  

Avsnitt 5       
Avsnittet visar hur de empiriska resultaten från avsnitt fyra kan tolkas och bedömer om 

satsningen på den externa utbildningen gav de resultat som hade förväntats. 

Avsnitt 6       

Avsnittet presenterar samtliga slutsatser som dragits från denna studie. 

Avsnitt 7        
Avsnittet diskuterar problem med metoden som använts för att besvara syftet med 

studien och ger även råd inför fortsatta studier om ämnet.   
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1 Introduktion 

1.1 Bakgrund 

Varför är det så få organisationer som utvärderar satsningarna på kompetensutveckling? 

Denna uppfattning blev studiens huvudpunkt. Idag pratas det mycket om 

kompetensutveckling och livslångt lärande såväl i politiken som i organisationer. Vid 

hög arbetslöshet eller inflationsförändringar betonas vikten av att satsa på utbildning 

och utveckling av individers kompetens där strategier för livslångt lärande är en viktig 

del av arbetsmarknadspolitiken (Svensson et.al, 2009, s.772). Satsning på 

kompetensutveckling är inte enbart bra utifrån den ekonomiska aspekten på 

arbetsmarknaden. Satsningen är viktig för att organisationer ska vara framgångsrika och 

vara en attraktiv arbetsplats för människor att arbeta på. Trots att det pratas mycket om 

satsning och planering av kompetensutveckling, är det sällan utvärdering och effekterna 

av satsningen som diskuteras och mäts. Något som bedöms vara lika viktigt som 

planeringen och genomförandet. 

Under första halvåret år 2010 deltog 44 % av alla sysselsatta personer i någon form av 

personalutbildning enligt Statistiska centralbyrån (SCB). Med personalutbildning avses 

utbildning som arbetsgivaren eller organisationen helt eller delvis bekostat. Detta 

motsvarar cirka två miljoner människor där åldersgruppen 35-54 år var utmärkande som 

den grupp som deltar mest och åldersgruppen 16-24 år deltar minst (SCB, 2010). 

Motsvarande statistik finns inte senare än 2010.  

 

Europeiska Socialfonden (ESF) genomförde år 2000-2006 ett 

kompetensutvecklingsprogram vid namn Växtkraft Mål 3. Programmet hade som 

uppgift att påverka individer, företag och samhället positivt genom ökad kvalititet och 

produktivitet. Företag i detta sammanhang avser myndigheter, enheter eller avdelningar 

som har egenansvar för budget och resultat. Växtkraft Mål 3 hade fokus på alla 

anställda genom att betona att verksamhetsrelaterad kompetensutveckling kan ske i 

olika former och att kompetensutveckling inte enbart sker genom externa 

kursarrangemang utan även genom lärande i arbetslivet (Växtkraft Mål 3, 2011, s.14). 

De olika myndigheterna kunde under denna period ansöka om bistånd för 

kompetensutveckling om ca 50 miljoner kronor per år beroende på antal anställda. ESF 

stod då för 50 % av kostnaden och myndigheten för 50 %. Det genomsnittliga bidraget 

per anställd för kompetensutveckling blev följaktligen 2.900kr. Västra Götalands region 

hade 16 projekt och var därmed den regionen med störst antal projekt, följt av Uppsala 

med 14 och Östergötland med 10. (Växtkraft Mål 3, 2011, s.2-3). Motiven för de 

sökande som ansökte om detta program var dels att programmet passade ihop med 

organisationens befintliga kompetensstrategi, att verksamhet och kompetensutveckling 

kopplades ihop med betoning på lärande i arbetslivet och inte på externa kurser, men 

också vikten av att satsa på arbetsgrupper för att stärka teamkänslan (Växtkraft Mål 3, 

2011, s.6-7). 

 

1.2 Stadsdelsförvaltning Centrum 
Studien i detta examensarbete utförs i samarbete med stödfunktionen på 

Stadsdelsförvaltning Centrum (SDF Centrum) där en utbildning vid namn 

Processledare kommer att utvärderas. SDF Centrum utvecklades år 1990 då en stor 
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reform ägde rum i Göteborg som bildade 21 stadsdelsförvaltningar.  År 2011 ägde en 

till reform rum vilket gjorde att 21 stadsförvaltningar nu endast blev 10st.  

 

Figur 1: Organisationsschema över stadsdelsförvaltning Centrum 

Figur 1 är ett organisationsschema över SDF Centrum. Stödfunktionerna som denna 

studie är baserad på befinner sig i mitten på figuren och består av HR-, Ekonomi- samt 

utvecklingsavdelning med sina respektive chefer. Stödfunktionerna bildar tillsammans 

med stadsdelsdirektören, sektorcheferna och förvaltningscontroller 

förvaltningsledningen. Under varje sektorchef finns det områdesschefer och 

enhetschefer som varje avdelning stödjer i olika processer. HR avdelningen arbetar 

bland annat med processer inom arbetsmiljö, kompetensförsörjning, rehabilitering och 

rekrytering. Ekonomiavdelningen har bland annat ansvar för processerna 

budgetuppföljning, inköp och fakturering och utvecklingsavdelningen sköter bland 

annat kvalitétsutveckling, miljö samt stadsutveckling. 

1.2.1 Satsningen på kompetensutveckling 
Stödfunktionerna har 4 000kr - 5 000kr att använda till kompetensutveckling per 

anställd och per år. SDF Centrum satsar generellt sett inte mycket på 

kompetensutveckling men det finns ett behov av att göra det. De finner att det är svårt 

att hitta tiden och resursaspekten i form av pengar är också en anledning till den låga 

satsningen. När de inte satsar på kompetensutveckling utformar de istället en 

kompetensutvecklingsplan under utvecklingssamtalen. Kompetensutvecklingsplanen är 

individuell och omfattar bland annat att förbättra sig i Excel, gå på studiebesök för att 

lära sig mer om en viss verksamhet eller att följa med någon i dess yrkesverksamhet och 

ta del av kunskaperna. Anställda som jobbat länge inom sitt yrkesområde kan behöva 

hitta annorlunda arbetssätt och på grund av detta utformar stödfunktionen en utbildning 

i samarbete med Göteborgs Regionen (GR).  

1.2.3 Utbildningen processledare  
Utbildningen som samtliga anställda inom stödfunktionen ska medverka i heter 

Processledare och pågår under 5 tillfällen med startdatum 28 februari och slutdatum 13 
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juni. Utbildningen sker i samarbete med GR och skulle haft sitt sista tillfälle torsdagen 

den 18 april. På grund av kommunikationsproblem avbröts samarbetet med GR och 

stödfunktionen beslutade att genomföra sista utbildningsdagen den 13 juni på egen 

hand. Behovet av att utföra utbildningen kom från stadsdelsdirektören som ville se 

samtliga avdelningar fungera som en enhet och initiativet kom från tidigare 

ekonomichefen som såg att en annan stödfunktion genomgått en liknande utbildning.  

Utbildningen går ut på att vara mer konsultativ i de processerna respektive anställd har 

hand om. Cheferna i verksamheterna vill oftast att stödfunktionen ska göra allt de har 

problem med, men stödfunktionen ska inte göra något utan vara konsultativ i sitt 

förhållningssätt. Det handlar om att ta vara på likheterna och att samtliga avdelningar 

ska fungera som en enhet tillsammans. Om en person från HR avdelningen får en viss 

fråga från en chef som skulle kunna lösas av en person från ekonomiavdelningen så ska 

det samarbetet fungera personerna emellan. Just nu arbetar varje avdelning för sig, men 

målet med utbildningen är att alla avdelningar ska samarbeta, fungera som en enhet och 

ha ett helhetstänk. Det handlar således inte om något grupparbete, utan ett enskilt 

samarbete där det går att ta hjälp från andra individer inom de olika avdelningarna. 

Cheferna ute på de olika verksamheterna ska se behovet av att använda samtliga 

avdelningar och veta att den möjligheten finns.  

 
1.3 Problemdiskussion 

En fråga som i detta sammanhang kan vara värd att ställa sig är varför organisationer i 

liten utsträckning utvärderar olika insatser i kompetensutveckling? Baserat på tidigare 

förförståelse och litteratursökning inom ämnet gavs intrycket att större delen av 

organisationers tid och resurser ägnas åt att planera och genomföra en 

kompetenshöjande insats, mindre tid ägnas åt att utvärdera den. Naturligtvis går det inte 

att säga att alla organisationer undviker att utvärdera en insats vid varje tillfälle, men till 

större del missas detta.  

Kompetensutveckling har fokus på att tillföra kunskap till individen på ett sådant sätt att 

individen får nya attityder och åsikter (Illeris, 2004, s.434). Allt detta innebär att det har 

uppstått ett lärande vilket är en process för såväl den enskilda individen som för 

organisationen anser Illeris (2004, s.431). För att överhuvudtaget mäta om en insats har 

påverkat individen och organisationen är det viktigt att göra utvärderingar. Att utvärdera 

en utbildning och att mäta effekten av den är två begrepp som ofta används synonymt 

men det är viktigt att poängtera att dessa begrepp står för två helt skilda saker (Alvarez 

et.al, 2004, s.386). Det förra innebär att mäta ökad kunskap för att se om målen med 

utbildningen uppnåtts och det senare innebär att studera vilka faktorer som kan ha 

påverkat utbildningsprocessen före, under och efter utbildningstillfället.  

Det finns de forskare som hävdar att externa kurser inte ger de interna effekter som varit 

avsikten. En extern kurs ger därmed låg påverkan på individens kunskap vilket 

Kirkpatrick & Kirkpatrick (2010) samt Kock (2011) understryker. Det är större chans 

att det informella lärandet som sker inom organisationen bidrar positivt än vad en extern 

utbildning gör men detta är något som många organisationer inte vet om.  

Vad betyder det då för företag och organisationer att utvärdera satsningar på 

kompetensutveckling? Har de förstått innebörden eller har de en inre förhoppning om 

att samtliga anställda måste ha tillgodogjort sig all kunskap? Eftersom att en 

kompetenshöjande insats kostar en hel del pengar för organisationen är det viktigt att 
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veta om det var värt att investera i den. Det kan därmed också finnas en oro i att 

utvärdera utbildningar då syftet inte är att förklara om den var bra eller dålig. Syftet är 

helt enkelt att ge information om vad som kan förbättras eller förändras till nästa gång 

anser Mann (1996, s. 15). För att åstadkomma detta så har Kirkpatrick (1959) utvecklat 

en känd fyrstegsmodell som underlättar vid utvärderingar av utbildningar. Modellen tar 

upp fyra steg som kommer att avgöra om satsningen bidragit positivt till organisationen 

och om den var värd de investerade pengarna.  

Större delen av denna problematik ligger alltså i att organisationer inte utvärderar olika 

insatser i kompetensutveckling. Ämnet har därmed i liten utsträckning forskats kring. 

Som en följd av ovanstående resonemang kommer det att bli intressant att se om en 

extern utbildning ger de interna effekter organisationen hoppats på. Det vill säga, kan 

man förkasta det som tidigare forskare hävdar om att utbildningar inte ger önskvärda 

effekter eller ska man acceptera att det är så verkligheten ser ut idag?  

 

1.4 Syfte och frågeställning    
Tidigare forskning visar att satsning på externa kurser ger få interna effekter och det är 

främst organisationer som inte reflekterar kring behovet av kompetensutveckling som 

satsar otaliga mängder pengar på dessa, något som organisationerna möjligtvis inte är 

medvetna om. Syftet med denna studie är därmed att utvärdera en extern utbildning för 

att bedöma om den ger de interna effekter som varit avsikten.  

Frågeställningarna som kommer att besvaras är; 

 Har utbildningen ökat deltagarnas kunskap? 

 Har samarbetet ökat mellan avdelningarna efter genomförd utbildning? 

 Är utbildningen värd samtliga 410 000kr, sett ur förvaltningens förväntningar? 
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2 Teoretisk referensram 
 

Den teoretiska referensramen i denna studie är baserad på forskare som i flera år 

studerat ämnet kompetensutveckling och som utvärderat olika utbildningar. Kirkpatrick 

är en etablerad forskare som uppfunnit fyrstegsmodellen som används till utvärdering 

av utbildningar. Kolb och Argyris är framstående forskare inom ämnet lärande och 

Argyris har bland annat utvecklat teorin kring enkel- och flerkretslärande. Förutom 

nämnda forskare har även kända svenska forskare använts för att bygga upp den 

teoretiska referensramen. Ellström, Kock och Sfard är några värda att nämnas. Jag 

bedömer att det finns mängder med forskning inom kompetensutveckling, men studier 

om effekter och gjorda utvärderingar är inte lika populärt. Av den anledningen valde jag 

att studera detta vidare.   

 

2.1 Kunskap 
Kunskap som begrepp är filosofiskt, något som inte går att ta på men som hela tiden 

finns där. Begreppet kunskap är nära besläktat med begreppet lärande då det ena har 

svårt att inträffa utan det andra. De flesta av oss människor uppfattar att lärande är det 

som skett när människor tillägnat sig ny kunskap eller utvecklat nya färdigheter. Det 

sägs därför finnas en skillnad mellan det vi benämner kunskap och det som benämns 

som färdighet. Kunskap är insikt eller förståelse i hur något fungerar eller sker medan 

färdighet är förmågan att använda kunskapen till att få något att fungera eller ske anser 

Jacobsen & Thorsvik (2008, s.375). 

2.1.1 Tyst och explicit kunskap 
Kunskap är inte enbart ett begrepp som innebär att människor får en förståelse i hur  

något sker utan är också något som ändrar en individs beteende. Kunskap kan uttryckas 

i de tre stadierna lära, agera och dela. För att förvärva ny kunskap krävs förmågan att 

lära och ta till sig ny information vilket innebär implicit kunskap. Den nya kunskapen 

gör att individen agerar på ett annorlunda sätt och uttrycks i beteendet som därmed 

också är implicit kunskap. Kunskapen delas sedan till andra i organisationen och blir då 

explicit (Azmi, 2008, s. 246). De tre olika stadierna visar hur den tysta och explicita 

kunskapen förhåller sig vid inlärningssituationer. Mårtensson (2000, s.212) anser att 

kunskap för det mesta är tyst då den är individrelaterad och har svårt för att sprida sig 

till andra människor vilket gör den svår att kontrollera. Vidare menar Mårtensson (2000, 

s.212) att det är viktigt att omvandla tyst kunskap till explicit där individens kunskap 

överförs till organisationen för att skapa ett lärande.  

 

2.2 Lärande      

Begreppet lärande kan också tolkas olika och har en del olika definitioner. Vissa hävdar 

att lärande kommer till uttryck vid handling, när man utför en arbetsuppgift eller en 

enklare uppgift på fritiden, som ger någon ny förståelse (Argyris, 1997, s.302). Andra 

menar att lärande är baserat på erfarenheter och är en lärprocess som människor ofta är 

omedvetna om. Lärprocessen innebär att en individ måste engagera sig i nya 

upplevelser som observeras ur många olika infallsvinklar. Det innebär att bilda sig en 

teori av abstrakta begrepp och förenklingar som används för att lösa ett problem eller 

fatta ett beslut anser Kolb (1976, s.21-22). Det är således inte erfarenheter i sig som ger 
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ökad kunskap, utan en tolkning av nya erfarenheter.  Den tredje och sista definitionen på 

lärande är den mest konkreta och kommer genomgående att användas i denna studie. 

Definitionen säger att lärande är en process där individen får ny kunskap, kompetens 

och möjligen även nya attityder och åsikter och sker i interaktion med andra (Illeris, 

2004, s.434). Alla nämnda definitioner har fokuserat på lärande på individnivå där 

resultatet är en förändring i beteendet eller arbetsuppgifter som utförs på ett annorlunda 

sätt (Azmi, 2008, s.245). Lärande sker även på organisationsnivå som till exempel 

arbetsplatslärande men också i kontakter med andra, i kurser, nätverk eller mer privata 

sammanhang anser Illeris (2004, s.431).  

 

2.3 Kompetens 
Ett lärande som innebär att en individ får ökad kunskap kan också leda till ökad 

kompetens men behöver inte göra det. Ellström (1994, s.21) beskriver kompetens som 

en individs handlingsförmåga i relation till en viss situation, uppgift eller sammanhang. 

I samtliga inlärningssituationer är informellt lärande viktigt att beakta och förstå. Det är 

ett lärande som sker hela tiden i vardagen, antingen på fritiden eller i arbetet. Figur 2 

visar att formellt och informellt lärande bildar ett reflekterat lärande. Kompetensen 

bestäms av den praktiska och teoretiska kunskap en individ har som krävs för att arbetet 

ska kunna utföras på ett effektivt sätt. Mestadels sker informellt lärande spontant men 

kan organiseras genom arbetsrotation, studiebesök, vägledning eller mentorskap menar 

Svensson et al (2009, s.774). Formellt lärande beskrivs som målinriktad och planerad 

inlärning som sker på högskolor eller universitet. Både formellt och informellt lärande 

krävs för att utveckla kompetensen hos individen, men ingen av dem är tillräckliga. 

Svensson et.al (2009, s.775-776) anser att såväl formell utbildning som informellt 

lärande har sina brister om ambitionen är att utveckla kompetenta anställda för nuet och 

för framtiden. Formell utbildning leder till att individen enbart har teoretisk kunskap 

medan informellt lärande är inriktat på praktiska kunskaper som är kortsiktiga.  

 

Figur 2, Lärande genom reflektion    

Källa: Svensson et.al, (2004, s.480). 
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2.3.1 Kollektiv kompetens     
Kompetens är inte enbart individrelaterat utan återfinns även inom en grupp människor 

som genom interaktion utvecklar kompetensen hos gruppen. Denna grupp blir 

kompetent när medlemmarna utför sin gemensamma uppgift på ett kunnigt sätt vilket i 

sin tur visar sig i kompetensen. Kompetensen uttrycks genom handling och talar om att 

uppgiften lösts bra (Hansson, 2003, s.15). Varje individ har en egen förståelse av en 

uppgift och tolkar därmed en uppgift på olika sätt. Detta kräver ett meningsutbyte med 

personer i gruppen för att skapa en liknande tolkning av uppgiften och en gemensam 

förståelse för varandra. Det är också då som tyst kunskap kommer till uttryck vid 

utförande av en uppgift. Har gruppen kommit så långt att de agerar som en enhet, har 

förståelse för varandra och för uppgiften så har de uppnått en hög grad av kollektiv 

kompetens anser Hansson (2003, s.30-31, 33). 

 

Kollektiv kompetens förutsätter att det finns någon form av samarbete då gruppen 

tillsammans utför en gemensam uppgift. Fehr & Fischbacher (2004, s.185) anser att ett 

samarbete är en social norm, vilket också är vetenskapligt bevisat. Normen säger att om 

medlemmarna i gruppen samarbetar, så kommer den enskilda individen i gruppen också 

att samarbeta och tvärtom (Fehr & Fischbacher, 2004, s. 189). Det sägs att samarbetet i 

gruppen bryts om det finns själviska individer men denna åsikt ifrågasätts av spelteorin 

(eng. game theory). Spelteorin förutsätter att varje individ maximerar nyttan beroende 

på vad de andra i gruppen har gjort för val. De allra flesta spelteorier säger dock att alla 

människor enbart bryr sig om deras egna ekonomiska intresse hävdar Fehr & 

Fischbacher (2004, s.188).  

 

2.4 Kompetensutveckling 
Kompetensutveckling beskrivs som en rad olika aktiviteter som syftar till att påverka 

kompetensen hos de anställda. Aktiviteten kan bestå av en utbildning eller en övning, 

antingen genom externa eller interna kurser. Den kan också bestå av förändringar i 

organisationen som leder till ett informellt lärande, till exempel arbetsrotation (Kock & 

Ellström, 2011, s.73). I huvudsak finns det två olika mönster för kompetensutveckling. 

Det ena mönstret är baserat på kurser i eller utanför organisationen där fokus är på 

individens förmåga att utföra sina arbetsuppgifter, också benämnt som den formella 

strategin för kompetensutveckling. Den formella strategin är likställt med en 

överföringsmetafor som menar att kunskap kommer från förvärv och delas inte till andra 

(Sfard, 1998, s.5-6). Det andra mönstret är baserat på en blandning mellan kurser och 

arbetsrotation och har fokus på såväl individ som utveckling av organisationen. Detta 

mönster är benämnt som en integrerad strategi som sägs öka individens förmåga att 

prestera på arbetet, öka samverkan och dela med sig av sina erfarenheter menar Kock & 

Ellström (2011, s.74). Den integrerade strategin har stora likheter med 

deltagandemetaforen som är en process när människor samverkar med andra (Sfard, 

1998, s.6).  

2.4.1 Olika strategier för kompetensutveckling 
Genom tiderna har det etablerats olika syn eller strategi på kompetensutveckling för att 

besvara frågan varför organisationer satsar på det. Generellt finns det två olika typer, det 

tekniskt-funktionella och det institutionella (Kock et al, 2008, s.183).  

Tekniskt-funktionell strategi     

Här anses kompetensutveckling vara en medveten och rationellt planerad strategi för att 
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möta förändringar i miljön eller i organisationen som ställer ökade kompetenskrav på 

individerna. Strategin bygger på att kompetensutveckling ses som en rationell 

målprocess där fördefinierade mål som finns i verksamheten gör det möjligt att planera 

och genomföra utbildningsinsatserna, för att kunna nå målen. Det är de tekniskt-

funktionella och marknadsrelaterade aspekterna som är drivkrafterna till 

kompetensutveckling.  

Institutionell strategi      

Fokus är här på en icke-rationell process som styr investeringarna i 

kompetensutveckling. Investeringarna i kompetensutveckling är inte baserade på de mål 

som finns i organisationen utan är mer sedda som symboliska arrangemang som syftar 

till att kommunicera såväl inåt som utåt, vilka värden organisationen vill bli förknippad 

med för att stärka dess legitimitet. Investeringarna ses vara reaktiva och av ad-hoc 

karaktär och motiveras av kortsiktiga överväganden snarare än medvetna mål strategier.   

 

2.4.2 Satsningen på kompetensutveckling   

Satsningen på kompetensutveckling ser olika ut beroende på vilken strategi som 

tillämpas men också beroende på organisation. Generellt sätt ska lärande inom 

organisationen bidra till att uppfylla målen för verksamheten. En utbildning som 

genomförs ska ha mål kopplade till verksamhetens mål. Annars blir kunskaper och 

färdigheter som de anställda tillägnar sig inte meningsfulla då de inte sätts in i ett 

sammanhang som är meningsfullt för organisationen menar Dalin (1997, s.73). Det 

finns därmed skillnader i investering på kompetensutveckling. Skillnaden går mellan de 

organisationer som reflekterar kring kompetensutveckling och de som inte gör det.   

Icke reflekterande Reflekterande 

Separat utbildningsbudget som växer för 

varje år. 

Avvecklar fristående externa kurser pga. höga 

priser och få interna effekter. 

Egna utbildningsexperter. Kartlägger behov som är kopplade till företagens 

mål, arbetsuppgifter och strategiska val. 

Fördelar utbildningsmedlen efter 

anställdas önskemål. 

Upptäcker värdet av informellt lärande, 

använder interna lär former mer systematiskt. 

Största mängd pengar går till att finansiera 

deltagande på externa kurser. 

Kritiska köpare till externa utbildnings- och 

konsulttjänster. Ingen stor förankring i mål och 

uppgift. 
Tabell 1, Företag som inte reflekterar respektive reflekterar kring kompetensutveckling.  

Källa: Dalin (1997, s.73) 

 

2.5 Att utvärdera utbildningar    

Det viktigaste målet med en utbildning eller investering i kompetensutveckling är att 

uppnå ett lärande på individ, grupp och organisationsnivå vilket samtliga forskare 

verkar överens om. Alvarez et al (2004, s.386) hävdar att begreppen effektivitet och 

utvärdering i samband med en utbildning används synonymt, även fast det är två helt 

skilda begrepp. Utvärdering sker genom att mäta ökad kunskap med hjälp av före och 

efter enkäter eller olika former av test för att se om målen med utbildningen uppnåtts. 

Detta bör göras två veckor efter genomförd utbildning för att se om deltagarna tillämpat 

samtliga metoder, tekniker eller annan kunskap i sitt arbete (Alvarez et al, 2004, s.387). 

Det finns även de forskare, bland annat Kirkpatrick, som hävdar att utvärderingen bör 
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göras 3 månader eller mer efter genomförd utbildning för att påvisa om deltagarna 

tillämpat den nya kunskapen. Effektivitet är en studie av individen, utbildning och 

organisationens egenskaper för att se om de har en inverkan på utbildningsprocessen 

före, under och efter utbildningstillfället. Generellt är det vid mätning av effektivitet 

fokus på i hur stor grad kunskapsöverföring individen tar till sig och dess påverkan på 

resultatet anser Alvarez et.al (2004, s.390). 

2.5.1 Kirkpatricks fyrstegsmodell 
Kirkpatrick (1979) har kommit fram till en modell bestående av fyra steg som är 

användbar vid utvärdering av utbildningar. Kirkpatrick (1979, s.81) menar att för att 

uppnå maximala effekter måste människor tycka att medverkande i olika former av 

kompetensutveckling är roligt och givande. Följande steg ingår i denna process:  

 1. Reaktion 2. Lärande 3. Beteende 4. Resultat 
Vad 

mäts? 

Åsikt/nöjdhet 

efter genomförd 

utbildning för att 

förbättra 

kommande 

utbildningar.  

Tekniker, 

principer eller 

fakta som 

förstods. 

Förmågan att 

tillämpa 

samtliga 

metoder eller 

tekniker i 

föregående steg. 

Det som utbilningen 

ska leda till, t.ex. 

reducering av 

kostnader, ökad 

kvalité på produkter.  

Vilka 

frågor? 

Ämnet, ledarna, 

måltiderna, 

upplägget. 

Tekniker, 

metoder eller 

annan fakta. 

Tekniker, 

metoder.  

Frågor som besvarar 

om deltagarna 

upplever en 

förändring.  

Hur? Enkäter med 

flervalsfrågor 

Liknande före 

och efter 

enkäter.  

Enkäter och 

statistiska test 

tre månader 

efter utbildning. 

Svårt att mäta. 

Uppkom resultatet 

enbart pga. 

utbildningen eller 

andra faktorer? 

Varför? Enkelt att mäta. 

Bevisar dock inte 

att något lärande 

inträffat men ju 

större 

förväntningar 

desto större 

inlärning. 

Bevisar om 

något lärande 

inträffat med 

hjälp av 

enkäterna. 

Bevisar om 

deltagarna 

tillämpat den 

nya kunskapen i 

arbetet.  

Visar om målen 

uppfyllts och om 

utbildningen var värd 

pengarna som 

investerats. 

Tabell 2. Kirkpatricks fyrstegsmodell    

Egen tolkning och skapelse 

Syftet med att investera i en kompetenshöjande utbildning är att den ska ge resultat 

(Kirkpatrick, 2006, s.6). Vad är det man då kan förvänta sig av dessa fyra steg? Enligt 

Kirkpatrick (2006, s.6) är det viktigt att undersöka reaktionen på utbildningen. Om 

reaktionen är positiv så är det större chans att ett lärande inträffar. Om deltagarna 

däremot har en negativ attityd så är risken minimal över att de kommer att lära sig nya 

metoder eller tekniker. För att ett resultat ska kunna inträffa hävdar Kirkpatrick (2006, 

s.6) att det måste ske en ändring av beteendet (steg 3). För att ett beteende ska kunna 

ändras behöver individen lära sig de olika tekniker eller metoder som utbildningen 

presenterar (steg 2). Allt detta är då baserat på hur nöjda deltagarna är med utbildningen 

och av den anledningen är det viktigt att utvärdera samtliga fyra steg för att bedöma om 

resultatet som tillförts organisationen beror på utbildningen eller inte (Kirkpatrick, 

2006, s.6).  
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2.6 Tidigare forskning om effekter efter genomförd utbildning 

För att kunna ta ställning till resultaten som kommer att presenteras i detta 

examensarbete är det viktigt att se på tidigare forskning inom ämnet, eftersom att en 

investering i kompetensutveckling fokuserar på individuella- och organisatoriska 

effekter. Kirkpatrick & Kirkpatrick (2010, s.28) anser att en mängd olika studier om 

utvärderingar och effekter av utbildningar inte har positiva utfall. En studie gjord av 

Rob Brinkerhoff visade att av de som gått en utbildning upplevde 15 % att de inte 

provat nya metoder eller tekniker. 70 % sa att de hade försökt tillämpa dem men 

misslyckats och endast 15 % kunde påvisa nya beteenden efter genomförd utbildning 

(Brinkerhoff 2008, se Kirkpatrick & Kirkpatrick 2010, s.28). En annan studie gjord av 

Josh Bersin påvisade en stark utveckling mot informellt lärande. 20 % av jobbrelaterat 

lärande inträffade före utbildningen, 10 % under utbildningen och 70 % skedde som 

inlärning i arbetet (Bersin 2008 se Kirkpatrick & Kirkpatrick, 2010, s.28-29). 

På individnivå sägs en insats i kompetensutveckling leda till att de anställda får en 

utvecklad yrkeskompetens som innebär en förmåga att utföra nya arbetsuppgifter men 

ger också ett ökat yrkeskunnande. Insatsen leder även till en ökad förändringsförmåga 

som innebär att de anställda blir motiverade till att lära nytt, får bättre helhetsbild av 

verksamheten och vill delta i utvecklings- och förändringsprocesser (Kock, 2011, 

s.176). Den formella och den integrerade kompetensutvecklingsstrategin stödjer 

utvecklingen av personalens yrkeskompetens, men det är enbart den integrerade som 

stödjer utvecklingen av personalens förändringsförmåga. Effekterna som påträffades 

berodde på att arbetsplatsen hade en stödjande lärmiljö, använde en integrerad strategi 

samt hade skäl som var verksamhetorienterade anser Kock (2011, s.175). De lägre 

effekterna kommer från opportuniska och personalorienterade motiv samt en begränsad 

lärmiljö. Effekterna på verksamhetsnivå är förbättrade kundrelationer, ökad 

förändringsberedskap och ökat kvalitetsmedvetande som uppnåddes med samma 

kännetecken som de som redogjorts på individnivå, bland annat en stödjande lärmiljö. 

Däremot stödjer inte den formella strategin effekter på verksamhetsnivå om det 

verkligen inte leder till att den anställde får förändrade arbetsuppgifter så att individens 

kompetens länkas till verksamheten (Kock, 2011, s. 178-179).  
 
2.7 Sammanfattning av begrepp   

Samtliga begrepp och teorier som beskrivits är vida och omfattar många olika 

perspektiv och tolkningsmöjligheter. På grund av detta kommer jag att redogöra för min 

syn på begreppen och hur jag förhåller mig till dem i de resterande avsnitten.  

En individ tillägnar sig kunskap i en mängd olika former. Det finns dels ett deltagande 

perspektiv där informellt lärande är i fokus och det finns också ett överföringsperspektiv 

där formellt lärande sägs vara motsatsen. En individ lär antingen ute på arbetsplatsen 

genom erfarenheter, studiebesök eller andra liknande former. Individen kan också lära 

genom att gå kurser eller utbildningar, antingen genom arbetsplatsen eller genom högre 

utbildning. Kunskap kommer därmed ur någon form av lärande och kan inte 

tillgodogöras utan det. Kompetensutveckling är begreppet som beskriver det informella 

och formella lärandet där individen kan tillägna sig ny kunskap. En investering i 

kompetensutveckling leder förhoppningsvis till ökad kompetens som praktiskt tillämpas 

i arbetet genom att pröva nya metoder eller tillvägagångssätt när en uppgift löses. 

Kompetensutveckling leder därmed till ett antal effekter, antingen på individnivå i form 

av effektivt utförda arbetsuppgifter eller på organisationsnivå där målen uppfyllts. Det 
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är därför viktigt att utvärdera varje kompetensutvecklingsinsats för att se om den var 

värd de investerande pengarna och för att skapa lärdomar till nästa tillfälle.  

 
2.8 Analysmodell 
Vid analys av det insamlade materialet kommer Kirkpatricks fyrstegsmodell att 

användas som ett analysverktyg. Modellen kommer att skapa strukturen för att besvara 

syftet och komma med insikt i om utbildningen Processledare gett avsedda interna 

effekter. Den teoretiska referensramen visade att många teoretiker använt sig av 

Kirkpatricks fyrstegsmodell vid utvärdering av utbildningar i kompetensutveckling och 

använder den än idag. Samtliga teoretiker är framstående forskare inom ämnet vilket ger 

mig en trygghet i att själv tillämpa Kirkpatricks fyrstegsmodell för denna studie. Det 

bevisar att studien är tillförlitlig och trots att modellen är av äldre karaktär är den 

fortfarande fullt tillämpbar och väl fungerande. Metoden säger dock ingenting om 

eventuella effekter efter genomförd utbildning utan talar bara om vilka frågor som ska 

ställas för att göra en utvärdering. På grund av det kommer den teoretiska referensramen 

att användas för att analysera utfallen. Detta kommer förhoppningsvis ge svar på 

forskningsfrågan där jag slutligen bedömer om satsningen var värd samtliga 410 000 

investerande kronor.  
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3 Metod och materialreflektion 

3.1 Kvantitativ metod 
Det finns huvudsakligen två olika inriktningar vid forskningsarbete. Det rör sig om den 

kvalitativa ansatsen och den kvantitativa och den ena utesluter nödvändigtvis inte den 

andra utan samtliga går att tillämpa vid en undersökning. Då syftet med denna studie 

var att utvärdera en extern utbildning bedömde jag att detta bäst görs genom att skicka 

ut enkäter såväl före som efter genomförd utbildning. Att utföra enkäter bottnar i den 

kvantitativa metoden och förutsätter att informationen som samlats in går att kvantifiera 

och göra om till ´data´ (Bryman & Bell, 2013, s.87). Den huvudsakliga datainsamlingen 

har skett på detta sätt då jag bedömt att skillnaden i kunskap kan mätas genom att 

studera de två enkäternas utfall. Intervjuer skulle också gå att använda för att mäta ökad 

kunskap men då det arbetar 31 personer skulle det ur tidsaspekt vara svårt att intervjua 

samtliga före och efter genomförd utbildning. Att använda den kvantitativa metoden för 

att undersöka syftet bedömer jag är ett effektivt och snabbt sätt att ta reda på om 

deltagarna fått ökad kunskap. Jag hävdar också att det i denna studie är det bästa sättet 

med hänsyn till Kirkpatricks fyrstegsmodell som använts och som kräver att enkäter 

utformas. Intresset har varit att förklara materialet, försöka förstå varför vissa utfall blir 

som de blir och tillämpa ett kritisk tänkande genom att se varför vissa utfall inte blir 

som de eventuellt borde. Samtliga delar kännetecknar valet av en kvantitativ metod 

anser Bryman & Bell (2013, s.99). 

3.1.2 Kvalitativ metod 
Eftersom att den kvantitativa metoden var huvudansatsen så bedömde jag att den 

kvalitativa metoden också behövde tillämpas. Detta för att förstå bakomliggande fakta 

om verksamheten och hur de arbetar med kompetensutveckling. En semistrukturerad 

intervju utfördes därför med en HR chef på stödfunktionen där en intervjuguide med 

olika teman användes vid intervjutillfället. Den semistrukturerade intervjun gav mig 

frihet i att själv välja vilka frågor som ska ställas och i vilken ordning de ställs, för att 

kunna anpassa mig efter intervjupersonen (Bryman & Bell (2013, s.363). Kunskapen 

som denna metod ger är en fördjupad förståelse för verksamheten, förvaltningens syn på 

kompetensutveckling och varför de satsar på utbildningen Processledare. Att få 

fördjupad kunskap i verksamheten underlättar också för analys och utvärdering av 

utbildningen. 

Jag fick nöjet att följa med under samtliga utbildningsdagar där jag enbart observerade 

och inte deltog. Observationer tillhör också den kvalitativa metoden där forskaren hela 

tiden är med och iakttar det som sker (Bryman & Bell, 2013, s.343). Intresset med att 

observera utbildningen var för att skapa en djupare förståelse och insikt i utbildningens 

innehåll som var till hjälp vid senare analys. Eftersom att enkäterna hade koppling till 

Kirkpatricks fyrstegsmodell genom att ställa frågor om bland annat ledarna och 

innehållet var det viktigt för mig att kunna relatera till deltagarnas svar. Det gav också 

en ökad tillförlitlighet i svaren. Studien hade naturligtvis kunnat genomföras utan 

observation men då skulle det vara svårt att verifiera deltagarnas uppfattning i 

enkätsvaren.  
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3.2 Datainsamling 
Primär datainsamling har använts för att besvara syftet och har skett genom utskickade 

enkäter, uppföljningsintervju samt observation. Att samla in data primärt ger hög 

trovärdighet då forskaren kan kontrollera informationen. Sekundärdata har endast 

använts i en liten utsträckning och det skedde vid uppföljningsintervjun då material 

gällande stödfunktionen och statistik från statistiska centralbyrån fanns att tillgå. Dessa 

källor bedömer jag som trovärdiga och användbara.  

3.2.1 Enkätutformande 
Enkäten före utbildningen kommer i fortsättningen benämnas som enkät ett. Enkät ett 

utformades på ett litet annorlunda sätt än enkäten efter utbildningen som fortsättningsvis 

benämns som enkät två. Före utbildningen fanns ett intresse att ta reda på hur det 

aktuella läget inom stödfunktionen såg ut just då. Frågor om bland annat mål med 

utbildningen, metoder, samarbetsvilja och arbetsplatsklimat ställdes (Se bilaga två). För 

att kunna göra en jämförelse och tillämpa Kirkpatricks fyrstegsmodell bör det finnas 

frågor om lärande och beteende vilka också ställdes. I bilaga två är det frågorna 7 och 8 

som överensstämmer med dessa steg. Reaktions- och resultatfrågor gick inte att 

tillämpa i enkät ett då dessa handlar om vilken åsikt man har efter genomförd utbildning 

men tillämpades i enkät två. I bilaga tre är det frågorna 5-7 och 10-12 som 

överensstämmer med dessa steg.  

Enkäterna har medvetet utformats till att ha fasta svarsalternativ där deltagarna graderar 

sig på en skala med siffersteg där de anser att de passar in. Frågorna har därmed varit 

slutna (Bryman & Bell, 2013, s.176). Nackdelen med att gradera frågorna utan vidare 

förklaring är att varje deltagare tolkar siffrorna på olika sätt och svaren kan bli 

missvisande. Problemet med att ha fasta svarsalternativ är att det kan vara svårt att få 

uttömande svar. Begrepp eller ord kan uppfattas på olika sätt av respondenterna och 

därmed också svarsalternativen vilket kan påverka validiteten.  

3.2.2 Problem vid datainsamling  
Vid utförandet av enkäterna uppstod en del problem. I enkät ett hade siffran 0 

namngetts till liten istället för ’vet inte’ i flervalsfrågorna. Detta uppmärksammades då 

några anställda påpekat att de gärna hade haft ett sådant svarsalternativ, annars upplevde 

dem att svaren kunde bli missvisande. Min tanke med att inte ha ’vet inte’ som 

svarsalternativ var att alla kan välja det för att undvika att svara på frågorna och skapa 

en missvisning på det sätt. I enkät två justerades svarsalternativen något. Jag valde att ta 

till mig åsikterna som några av deltagarna påpekat och göra förbättringar. Siffran 1 

benämndes till liten och svarsalternativet ’vet inte’ ersatte siffran 0. Det kan uppfattas 

som att svaren kommer att bli missvisande om en ändring görs. Jag upplever dock att 

även om jag ändrar beteckningarna på siffrorna kommer det inte ge stor missvisning då 

det enbart rör sig om en liten population och materialet kan inte bli statistiskt säkerställt.  

3.2.3 Urval och bortfall 
Samtliga respondenter kom från HR-, ekonomi- och utvecklingsavdelningen och bestod 

av 31 personer. Stödfunktionen var en liten population och för att få så bra 

svarsfrekvens på enkäterna var samtliga svar betydelsefulla.  

Precis som vid alla undersökningar uppstår en del bortfall. Enkät ett skickades ut 

onsdagen den 20 februari. Ett påminnelsemail skickades ut efter fem dagar för att 

påminna alla om att det är viktigt att de svarar innan torsdagen veckan därpå för att 

undvika bortfall. På onsdag kväll dagen före utbildningens första dag stängdes enkäten. 
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Utbildningen startade under torsdagen och jag ville inte att svaren skulle påverkas då 

missvisning kan uppstå. Vid utskicket påpekades att det är fullständig anonymitet och 

att det inte går att utläsa vem som svarat vad. Detta gjordes för att få så ärliga svar som 

möjligt och för att minska bortfallet. Totalt svarade 25 av 31 personer (78 %), en var 

ofullständig vilket jag misstänker skedde på grund av att denne person glömt att trycka 

på knappen som skickar in enkäten. Detta gav således 24 fullständiga svar från enkät ett. 

Enkät två skickades ut måndagen den 22 april, ungefär en månad efter utbildningens 

nästa sista dag. Utbildningen skulle haft fem dagar men den femte dagen fick förskjutas 

till 13 juni och därmed hann de inte gå igenom metoden processkartläggning som 

återfinns som frågor i enkäterna. Påminnelsemailet skickades ut efter fyra dagar då en 

stor andel ännu inte besvarat och bristen på tid uppstod. Totalt svarade 24 av 31 

personer besvarade enkät två (77 %), två var ofullständiga på grund av att 

respondenterna glömt att skicka in enkäten, vilket gav 22 fullständiga svar. Trots en 

liten mängd bortfall bedömer jag att svarsfrekvensen är bra och tillräckligt stor för att 

kunna tolka materialet.  

 

3.3 Materialdiskussion    

För att öka trovärdigheten i denna studie är det viktigt att resonera om materialet är 

tillförlitligt och går att lita på. Att mäta ökat kunskapsintag efter genomförd utbildning 

kan göras på många olika sätt. Jag kommer att utvärdera utbildningen med hjälp av 

Kirkpatricks fyrstegsmodell där enkäterna innehåller frågor som modellen anser bör 

innehålla. Undersökningen har därmed hög tillförlitlighet då jag har varit med och 

observerat utbildningen där jag också fått bekräftat att min uppfattning om utfallen är 

korrekt. Undersökningen har därmed också hög validitet då jag undersökt det jag avsett 

att undersöka och inget annat. Enkäterna innehåller frågor rörande områden som 

utbildningen tagit upp där deltagarna fått gradera i hur stor utsträckning de upplever att 

de befinner sig i de olika områdena. Det som kan påverka validiteten i detta sammahang 

är de olika tolkningsmöjligheter som de anställda har. Jag bedömer dock att det inte är 

ett stort problem då de anställda varit med på utbildningen och borde förstå frågorna. 

Samtliga enkäter har i mer eller mindre utsträckning kopplats till Kirkpatricks 

fyrstegsmodell och till målen med utbildningen.   

Undersökningens resultat kan komma att överföras till liknande situation eller till 

samma situation men vid en senare tidpunkt. Det viktigaste som då kommer att kunna 

överföras är de interna effekter som en extern utbildning ger eller inte ger.  Jag hävdar 

att det finns en del faktorer som avgör hur stor överförbarheten blir. Val av ledare, 

miljö, intresse för vidareutveckling är en av många faktorer som skulle kunna påverka 

överförbarheten från en undersökning till en annan.  
 

3.3.1 Kritik mot fyrstegsmodellen och studiens källor 
År 1959 utarbetade Kirkpatrick sin fyrstegsmodell och idag används modellen av 

många människor i deras yrkesprofession. Det gör att modellen år 2013 är 54 år 

gammal. På grund av att modellen är välbeprövad och av äldre karaktär har den också 

fått en del kritik. Kraiger et al (2004, s.340) hävdar att modellen inte erbjuder några 

metodanvisningar för hur man går tillväga vid utvärdering av utbildningar. Kock & 

Ellström (2010, s.76) anser att modellen kritiserats för att resultatet av 

kompetensutveckling är alltför linjär och tekniskt rationell. Kirkpatrick (2010, s.16) 

genomförde själv en undersökning på LinkedIn för att se om modellen är relevant eller 
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oanvändbar. Majoriteten av respondenterna svarade att de är effektiva på att mäta steg 1 

och steg 2. Steg 3 och 4 är svårare att mäta dels för att de tycker att det är onödigt men 

också för att respondenterna inte vet hur de ska gå tillväga. 

Ur metodisk synpunkt är det även viktigt att föra ett resonemang kring studiens källor 

för att kunna avgöra hur trovärdig slutsatsen är. Det är en stor andel av respondenterna 

som svarat på samtliga enkäter och eftersom att enkäterna har varit fullständigt 

anonyma har jag inte kunnat kontrollera vem som svarat på vilken enkät. Detta kan ge 

indikation på att svaren kan bli missvisande på grund av okontrollerbarheten, men 

denna missvisning bedömer jag inte har en stor påverkan på utfallet då svaren är så pass 

avvikande. Ett annat problem som kan ha uppstått är trovärdigheten i enkätsvaren. 

Respondenterna kan ha svarat åt det motsatta hållet än vad de själva tycker för att 

påverka resultatet på det ena eller andra sättet. Till exempel kan de ha graderat sin 

samarbetsförmåga som mer positiv än den kanske är men de kan också ha graderat 

utbildningen som sämre än den kanske var. Min förhoppning är att respondenterna har 

talat sanning eftersom att syftet med studien var att undersöka effekterna av 

utbildningen vilket samtliga respondenter var medvetna om. Jag har även observerat 

utbildningen vilket gör att jag kan bekräfta eller förkasta respondenternas enkätsvar.  

 

3.4 Analysmetod     
De flesta forskare inom utvärdering och effekter av olika kompetensutvecklingsinsatser 

har analyserat materialet kvantitativt genom att använda olika statistikprogram för att få 

reda på möjliga samband. Jag har följaktligen valt att göra tvärtom och valt att tolka den 

deskriptiva statistiken utifrån den teoretiska referensramen. Den kvantitativa metoden 

ger enbart ett sifferunderlag där enkäterna stod för detta. Metoden säger ingenting om 

varför utfallen blev som de blev om forskaren inte väljer att använda olika 

statistikprogram för att mäta sambanden. Då svaren ur enkät två generellt uppvisade 

negativa resultat bedömde jag att inget statistiskt test behövde göras för att bekräfta 

detta. Slutsatserna har därmed dragits utifrån vad majoriteten av deltagande har svarat.  

Den utförda studien är baserad på en liten population och det skulle därför inte gå att dra 

några generella slutsatser och intresset har varit att tolka det insamlade materialet med 

hjälp av tidigare forskning och den teoretiska referensramen. Detta för att ur ett tolkande 

perspektiv avgöra om utbildningen uppfyllt dess mål. Den kvalitativa metoden i form av 

intervju och observation är därmed heller inte tillräcklig men är ändå viktig att beakta 

för ökad förståelse. Att kombinera metoderna genom att använda en kvantitativ 

datainsamling till att utföra en tolkning av det statistiska materialet anser jag ökade 

förståelsen för utfallen och resultatet. Det gav möjligheten att fundera kring värdet av 

kompetensutveckling, hur kunskap bäst nås och vad som är viktigt att tänka på när det 

kommer till samarbete mellan avdelningarna på stödfunktionen.  
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4 Empiri  
 

4.1 Mål med utbildningen 
Planeringen av utbildningen har skett i fyra månader och kostar ca 100 000kr för 31 

deltagare. Lönekostnaden för samtliga anställda alla fem dagar kostar 310 000kr inkl. 

personalomkostnadspålägg på 38,56%. Lönekostnaden har beräknats på en medellön på 

32 000kr. Totaltkostnaden för utbildningsinsatsen är 410 000kr.  

Innan utbildningen påbörjat tog jag kontakt med en ansvarig ledare på GR för att ta reda 

på målen med utbildningen. Målen var till hjälp för att utforma enkäten före 

utbildningen men också efter utbildningen. Följande mål fanns med utbildningen 

Processledare: 

o Medarbetarna ska öka sin förmåga att verka för ett öppet klimat; 

o Medarbetarnas förmåga att tänka kreativt ska öka; 

o Skapa ett positivt förändringsklimat; 

o Ha bättre förståelse för sig själv och andra; 

o Ha en förståelse för gruppdynamiska processer; 

o Få ett ökat egenansvar och engagemang; 

o Få en ökad förståelse för betydelsen av effektiv kommunikation; 

o Få en ökad förståelse för hur förbättrings- och utvecklingsarbete bedrivs; 

o Förstå och använda grundläggande metoder i utvecklings- och processarbete. 

När mål med olika investeringar i kompetensutveckling utformas är det viktigt att de har 

en koppling till organisationen då det är organisationen man arbetar i som på olika sätt 

behöver förändras eller förbättras. Förutom att målen med investeringen bör ha 

koppling till verksamheten bör även deltagarna känna till målen så att de vet vad som 

krävs av dem och vad som är syftet med utbildningen. När den frågan ställdes i enkät 

ett, upplevde 17 av 24 personer att de inte vet vilka mål det finns med utbildningen trots 

att målen framkommit på möten. 19 av 24 personer ansåg att målen inte är förankrade i 

de mål som finns med organisationen. En större andel (55 %) av deltagarna upplevde 

ändå att det fanns behov av att genomföra utbildningen. 

 4.1.1 Verksamhetsrelaterat resultat 
Utbildningen ska förutom att de anställda får ett ökat kunskapsintag även leda till en del 

verksamhetsrelaterade resultat. Följande resultat ska uppnås i organisationen: 

o Mer homogen grupp mot chefer; 

o Mer homogen grupp mot ledningen; 

o Konkret arbeta tillsammans med gemensamma processer; 

o Ökad samverkan mellan avdelningar; 

o Gemensamma kunskaper som används mot chefer, en gemensam verktygslåda 

och ett gemensamt förhållningssätt; 

o Prioritera sin tid bättre. 
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4.2 Före utbildning 
Nedan kommer resultaten från första enkäten att presenteras med koppling till 

Kirkpatricks fyrstegsmodell i den utsträckning det går. Då siffrorna i enkäterna har 

utformats från 0-8 har jag valt att illustrera hur de ska tolkas vid kommande diagram. I 

fortsättningen kommer därför liten utsträckning, medel och stor utsträckning att 

användas för att sammanfatta nedan siffror.  Svaren fördelar sig enligt följande:  

0          1          2          3          4          5          6          7          8 

 

 

 

 

Figur 3, Illustration över hur enkätsvaren ska tolkas för enkät ett. 

Huvuddelen i denna undersökning var att studera effekten av utbildningen för att kunna 

bekräfta om vissa mål uppfyllts. Mål som det fokuserats på är samverkan mellan 

avdelningarna som ska ha ökat och om de anställda kände till och har fått användning 

för de olika metoder som utbildningen tagit upp. Utbildningen hade fokus på att 

samtliga anställda i stödfunktionen ska bli bättre processledare och att gemensamt 

komma fram till olika lösningar. När frågan ställdes om deltagarna bedömde att de har 

den kunskap som krävs för att vara en effektiv processledare upplevde 29 % att de hade 

liten till medel kunskap. Enbart 17 % upplevde att de hade mycket stor kunskap. 

Generellt sett så upplevde dock 75 % att de har den kunskap som deras arbete kräver när 

denna fråga ställdes.  

4.2.1 Lärande 
Samarbetsförmåga och en eventuell förbättring är svårt att mäta då det inte är något 

konkret. Istället får den person som studerar detta förlita sig på att respondenterna vid 

besvarandet av enkäterna talar sanning. Något som är lite mer konkret är diskussionen 

kring de olika metoder och verktyg som de anställda skulle bli mer bekväma i att arbeta 

med. Det rör sig om modellen NÖHRA som i det här fallet används i ett konsultativt 

samband gentemot stödfunktionens kunder och står för Nuläge, Önskat läge, Hinder, 

Resurser och Agera. I varje samtal med en kund som har ett problem ska man gå 

igenom följande steg för att få kunden att själv förstå hur en lösning kan hittas. 

Processkartläggning är en annan metod som utbildningen skulle redogjort för och 

handlar om att kartlägga en process. Det handlar om att kartlägga vad processen 

innehåller för olika delar och vem som ansvarar för vilken del.   

Figur 4 och 5 visar hur svaren fördelar sig när frågan om de två metoderna ställdes. 

Processkartläggning och NÖHRA var totala motsatser i svaren där de flesta hade hört 

talas om processkartläggning (46 %) och 17 % ansåg att det är viktigt med metoden och 

samma andel behärskar att använda den. Vad gäller metoden NÖHRA hade 67 % inte 

hört talas om den och 42 % ansåg att det inte är viktigt att använda den i sitt arbete. 46 

% kunde inte tillämpa metoden vilket inte är något anmärkningsvärt med tanke på hur 

övriga svar fördelat sig.  

Negativ/Liten 

utsträckning 

Positiv/Stor 

utsträckning 

Medel 
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Figur 4, Diagram före utbildning om metoden processkartläggning 

 

  
Figur 5, Diagram före utbildning om metoden NÖHRA 

 

4.2.2 Beteende 
För att kunna bedöma om samverkan ökat ställdes frågor om hur samarbetet såg ut före 

utbildningen mellan avdelningarna (se figur 6). Fem respondenter svarade att 

samarbetet låg på siffran 2. Majoriteten av respondenterna angav att samarbetet låg på 

nummer 5 som lutar mer åt det positiva hållet. Den röda linjen visar hur medelvärdet 

fördelar sig bland svaren. 
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Figur 6, Frekvensfördelning över samverkan mellan avdelningarna före utbildning 

De allra flesta förhåller sig kring den vänstra delen av figuren, det vill säga, före siffran 

5. Totalt är det 33 % som upplever att samarbetet inte fungerar och 25 % anser att 

samarbetet är okej. Detta tyder på att det finns problem i samarbetet och syftet var att 

utbildningen skulle öka denna svarsfrekvens. Frågorna om samarbetsvilja ställdes också 

då syftet var att försöka förstå orsaken till att samarbetet inte fungerar idag. 29 % 

upplevde att de hade en mycket bra samarbetsvilja, 33 % upplevde att de låg på nummer 

7, det vill säga, en ganska bra samarbetsvilja men inte mycket bra och 29 % upplevde 

att de var nummer 6. Totalt upplevde 22 personer att de hade en samarbetsvilja som var 

över medel och nästan mycket bra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 3 och 4, arbetsuppgifter som kräver samarbete och arbetsuppgifter som gynnas av samarbete 

Frågor relaterade till samarbetsvilja och samverkan mellan avdelningarna ställdes också 

för att gå djupare in på problemet. En av frågorna som ställdes var om deltagaren ansåg 

sig lita på andra personer i sin omgivning och löser uppgifter i grupp. Även här låg 

majoriteten av respondenterna vid de höga siffrorna, 21 personer upplevde att de nästan 

helt instämmer med frågan och löser gärna uppgifter i grupp. De andra två 

bakgrundsfrågorna som ställdes kring samarbetet var om deltagarna ansåg att 
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  Total 

Jag anser att mina 
arbetsuppgifter gynnas 
av samarbete? 

Procent Antal 

Instämmer inte 0 0 % 0 

1 0 % 0 

2 0 % 0 

3 0 % 0 

4 4 % 1 

5 17 % 4 

6 17 % 4 

7 21 % 5 

Instämmer helt 8 42 % 10 

Total 100 % 24 

  Total 

Jag anser att mina 
arbetsuppgifter 
kräver samarbete? 

Procent Antal 

Instämmer inte 0 0 % 0 
1 0 % 0 

2 0 % 0 

3 0 % 0 

4 8 % 2 
5 21 % 5 

6 21 % 5 

7 8 % 2 

Instämmer helt 8 42 % 10 
Total 100 % 24 
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arbetsuppgifterna krävde samarbete och om de gynnas av det (tabell 3 och 4). Som 

tabellerna visar är svaren ungefär jämnt fördelade där respondenterna i hög grad 

instämmer om att deras arbetsuppgifter såväl kräver som gynnas av samarbete. 

 

4.3 Efter utbildning 

Då enkät två hade fokus på att följa Kirkpatricks fyrstegsmodell kommer ytterligare två 

steg att tillföras. På grund av justeringar gjorda i enkät två kommer tolkningen av svaren 

att sakna siffran 0, läs mer i avsnitt tre. Liten utsträckning, medel och stor utsträckning 

kommer fortsättningsvis att användas för att illustrera svaren vilka fördelar sig enligt 

följande:  

1          2          3          4          5          6          7          8 

 

 

 

 

Figur 7, Illustration över hur enkätsvaren ska tolkas för enkät två. 

 

4.3.1 Reaktion 
Kirkpatricks fyrstegsmodell utgår från att frågor som fångar upp deltagarnas åsikt om 

utbildningen ställs. Upplever deltagarna att utbildningens innehåll till största del är 

positivt främjar det förutsättningarna för att ett lärande ska uppstå på individnivå 

(Kirkpatrick, 2006, s.6). Här svarade 64 % att beroende på vem som var ledare under 

utbildningen påverkar det i högsta grad ens egen kunskapsinhämtning. Totalt 92 % hade 

svarat från siffran 6 vilket tyder på att samtliga är överens om att ledaren har en stor 

påverkan på hur mycket kunskap individen tar in.  

De första frågorna som ställdes berörde ledarna. Baserat på tidigare förförståelse anser 

jag att val av ledare oftast har en påverkan på hur varje individ tar till sig innehållet i det 

som ska studeras. Är det en mindre bra ledare som inte är engagerad eller har en 

förmåga att lära ut, kan inlärningen avstanna jämfört med en ledare som är motsatsen. 

Frågan om i hur stor utsträckningar deltagarna upplevde att ledarna hade entusiasm 

svarade 41 % siffran 5, det vill säga, lite mer än okej. Generellt är svaren fördelade åt 

det mer positiva hållet i denna fråga. Om ledarna kunde förmedla innehållet på ett bra 

sätt var också en fråga som ställdes där majoriteten av svaren var åt det positiva hållet.  

Förutom att ställa frågor om ledarna som har stor betydelse för innehållet i utbildningen 

och dess utfall, ställdes också frågor om målen och om utbildningen förändrat synen på 

de anställdas arbete. 45 % upplevde att målen kopplade till utbildningen endast i liten 

utsträckning uppnåtts och 60 % upplevde inte att innehållet förändrat synen på de 

anställdas arbete. Arbetsplatsklimatet var en fråga som även ställdes i enkät ett då ett 

positivt arbetsplatsklimat främjar förutsättningarna för samverkan hävdar jag. Denna 

fråga ställdes även som en uppföljning en månad efter utbildningen vilket resulterade i 

att 55 % svarade att arbetsplatsklimatet i liten utsträckning förbättras till följd av 

utbildningen.  
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Som avslutning på detta steg upplevde 42 % att innehållet i utbildningen var dåligt och 

24 % upplevde att helhetsbedömningen om ledarna var negativ. Utmärkande är att ingen 

svarade mycket bra på någon av dessa två frågor och enbart 18 % fördelar sig på siffran 

6 och 7 i utbildningen innehåll samt 23 % på ledarna. 45 % av respondenterna hade 

höga förväntningar på utbildningen där 42 % upplevde att deras förväntningar tyvärr 

inte uppfylldes.  

4.3.2 Lärande 
Att ställa frågor som anknyter till lärande gjordes även i enkät ett där frågor om 

modellen NÖHRA och processkartläggning ställdes. När frågor om lärande ställs 

innebär det inte att något lärande inträffat utan om deltagarna tagit till sig den kunskap 

och förstår vad alla olika metoder innebär. Det är i beteende delen som det avgörs om 

individerna fått ökad kunskap och om något lärande inträffat.  

Den första frågan handlade om i hur stor utsträckning deltagarna upplevde att 

utbildningen tillfört ökad kunskap som kan tillämpas i arbetet. Här svarade 55 % att det 

i liten utsträckning tillförts någon ökad kunskap. 68 % bedömer inte att utbildningen 

stärkt deltagarnas kompetens vilket är acceptabelt då majoriteten svarade att ingen ökad 

kunskap tillförts. Hela poängen med utbildningen var att öka samverkan mellan 

avdelningarna och därför ställdes frågan om deltagarna fått insikt i betydelsen av att 

samarbeta. Här fördelar sig svaren mer jämnt men 42 % upplever dock att de fått en 

ökad insikt medan 33 % inte anser sig ha fått det. 

 

  

Figur 8, visar lärande steget för de olika metoderna och den konsultativa rollen.  

Svaren mellan NÖHRA och den konsultativa rollen fördelar sig ungefär lika medan 

processkartläggningen avviker (se figur 8). Processkartläggning lutar mer åt det 

negativa hållet (vänster om figuren). Detta kan bero på att utbildningen inte tog upp 

metoden vilket de kommer att göra under sista utbildningsdagen som blev förskjuten.  

Det finns dock några i stödfunktionen som arbetar med processkartläggning idag men 

långt ifrån alla gör det.  
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4.3.3 Beteende 
I detta steg avgörs om deltagarna förändrat sitt beteende och använder metoderna i sitt 

dagliga arbete samt om de är mer konsultativa i sin roll gentemot sina chefer. Figur 9 

visar hur svaren ter sig under detta steg. De tre första staplarna visar att 42 % anser att 

de nya kunskaperna i liten utsträckning tillämpas och 23 % är mitt emellan, det vill 

säga, siffran 4. Det går också att bekräfta att 50 % i liten utsträckning använder sig av 

metoden NÖHRA i sitt dagliga arbete och 59 % håller med om det när det gäller 

metoden processkartläggning. Ingen har svarat mycket stor på någon av dessa frågor. 

 

Figur 9, Steg som visar beteende över metoderna.  

4.3.4 Resultat 
Detta sista steg är det viktigaste i denna undersökning då det kommer att visa om något 

resultat tillförts organisationen och om utbildningen stod för detta. 42 % anser att de nya 

kunskaperna som förvärvats inte tillämpas i deras arbete och 23 % anser sig vara mitt 

emellan.  

En annan viktig aspekt som återkommer är samarbetet. Under detta steg är målet att ta 

reda på om samarbetet ökat mellan avdelningarna. 41 % upplever att de inte börjat 

samarbeta mellan avdelningarna och enbart 28 % menar att de i större utsträckning 

samarbetar. Figur 10 visar att 56 % i större utsträckning tar hjälp från andra kollegor när 

de löser en uppgift vilket kan tolkas som en vilja att faktiskt öka samarbetet.  

Frågan ställdes också om de anställda anser att samarbetet fungerar bättre efter 

genomförd utbildning. Här svarade 28 % att det i liten utsträckning är så och 27 % 

svarade mitt emellan. Om det nu skulle finnas ett ökat samarbete så bedömer 37 % av 

de tillfrågade att det inte har orsakats av utbildningen och enbart 19 % upplever att 

utbildningen i större grad var orsaken. Den konsultativa rollen som diskuterades väldigt 

mycket under utbildningen var en fråga som också ställdes. Här bedömer 69 % att de i 

stor utsträckning är konsultativa i sitt förhållningssätt gentemot sina chefer.  
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Figur 10, Resultat över samarbetet och förhållningssättet. 

 

4.4 Sammanfattande modell 
Samtliga tabeller och figurer i detta avsnitt har visat hur resultaten fördelar sig före och 

efter genomförd utbildning. Nedan presenteras det väsentliga som framkommit ur den 

empiriska diskussionen.  

 Reaktion Lärande Beteende Resultat 

Före 

utbildning 

 Hört talas om 

metoderna, 

tillämpas inte. 

Mycket stor 

samarbetsvilja, 

arbetsuppgifter 

gynnas av 

samarbete. 

Metoder 

behärskas inte. 

 

Efter 

utbildning 

Negativ 

helhetsbedömning 

om ledare och 

utbildning. 

Förstår NÖHRA 

bättre, utbildningen 

har inte tillfört ny 

kunskap. 

Nya kunskaper 

tillämpas inte i 

arbetet, 

metoderna 

används inte till 

ca. 50 % 

Generellt inget 

positivt resultat. 

Samarbetet 

fungerar inte bättre 

efter genomförd 

utbildning.  

Tabell 5, Sammanfattande bild av det empiriska resultatet utifrån Kirkpatricks fyrstegsmodell.  
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5 Analys och tolkning 
 

Enkäterna som presenterats i föregående avsnitt uppvisar inte det positiva resultat som 

förväntats av utbildningen. När organisationer investerar i olika former av 

kompetensutveckling är målet att något ska tillföras organisationen och individerna. Det 

kan vara ökad kunskap, kompetens eller annat som är organisationsrelaterat. I detta 

avsnitt kommer den teoretiska referensramen att skapa strukturen för att analysera 

källorna som framkommit med hjälp av observationer. Jag vill påminna att även om en 

kvantitativ metod tillämpats är det ur ett kvalitativt tillvägagångssätt som analysen 

kommer att ske. Detta på grund av att större mängden forskning haft en kvantitativ 

analys men jag vill bryta det mönstret och försöka förstå och förklara materialet 

kvalitativt 
 

5.1 Kunskap och lärande 
Meningen med utbildningen som stödfunktionen deltog i var att skapa en ökad kunskap 

som ska tillämpas i arbetet. Det rörde sig om att förstå och använda sig av metoderna 

NÖHRA och Processkartläggning vilka var individrelaterade. Utbildningen hade också 

som syfte att öka samverkan mellan avdelningarna när en uppgift ska lösas för att bli 

mer effektiva i sitt arbete. Detta var organisationsrelaterat. Det är alltid svårt att faktiskt 

veta om något lärande uppstått och ofta är deltagarna kanske omedvetna om att de lärt 

sig något nytt på grund av att det tas för givet. Det finns tre olika nivåer av lärande. Den 

lägsta nivån handlar om att ha en förmåga att lära där en individ förvärvar ny kunskap, 

färdighet och förmågor. För de anställda inom stödfunktionen handlar det om att ta till 

sig de nya metoderna eller insikterna i betydelsen av att samarbeta för att sedan komma 

till nästa nivå som innebär att förändra sitt beteende. Tillslut delas kunskapen till andra i 

organisationen och bildar ett lärande på organisationsnivå där implicit kunskap blir 

explicit.  Om detta studeras närmare och djupare säger den något som är självklart. Om 

en individ inte tar till sig någon kunskap kan det därmed inte uttryckas i arbetsbeteendet 

och en lärande organisation kan inte uppstå. Hela trappan av lärande fallerar om den 

lägsta nivån inte uppfylls. Efter att ha studerat enkäterna bedömer jag att detta har skett 

inom stödfunktionen. Före utbildningen hade väldigt få hört talas om modellen NÖHRA 

(87 %) och de tillämpade därför inte den i arbetet även om det är en metod som används 

vid konsultativa samtal. Efter utbildningen bedömde 59 % att de förstår modellen 

NÖHRA men trots det använder 50 % av respondenterna inte den i arbetet. Metoden 

processkartläggning hade en större andel hört talas om (51 %) och 55 % tillämpar den i 

sitt arbete. Efter utbildningen var det delade åsikter vad gäller processkartläggningen. 

Där ansåg 42 % att de inte förstår hur en processkartläggning utförs och 59 % använder 

den inte i sitt arbete. Något lärande har därmed i liten utsträckning uppstått då den har 

ökat insikten i metoderna men de tillämpas dock inte. Stödfunktionen befinner sig under 

lära stadiet, där de förvärvat ny kunskap men någon förändring i arbetsbeteendet har 

inte skett (Azmi, 2008, s.245).  

Då enkät två skickades ut en månad efter utbildningen borde samtliga anställda börjat 

tillämpa de olika metoderna. Problemet som jag kan utläsa är att metoderna inte är väl 

förankrade i verksamhetsmålen. Även om ett av målen var att ha en gemensam 

verktygslåda och gemensamma kunskaper mot sina kunder/chefer kanske det målet inte 

förstås av de anställda. Har man sedan tidigare inte arbetat med olika metoder är det 
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svårt att åstadkomma en förändring och att se nyttan i den. Det är trots allt en förändring 

i arbetssättet som ska ske och många kan motsätta sig en sådan om dem redan innan 

utbildningen tyckt att deras arbete är bra som det är.   

 

5.2 Kirkpatricks fyrstegsmodell 
Detta examensarbete har genomgående influerats av Kirkpatricks fyrstegsmodell då den 

har använts som ett analysverktyg för att utvärdera utbildningen Processledare. De 

viktigaste resultaten har presenterats i föregående avsnitt och kommer nu analyseras för 

att komma fram till viktiga slutsatser. Se tabell två (modellens delar redogörs) och tabell 

sex (sammanfattning av de empiriska resultaten) för lättare förståelse av kommande 

analys.   

5.2.1 Reaktion 
När en utbildning genomförts är det viktigt att mäta reaktionen. Det handlar om att 

komma till insikt med vad som var bra och vad som var mindre bra med insatsen. 

Kirkpatrick (1979, s.81) menade att det är nöjdhet och åsikt som mäts under detta steg i 

syfte om att förbättra kommande utbildningar. Enligt Kirkpatrick (2006, s.6) är det 

viktigt att veta hur höga förväntningar som finns på utbildningen. Om en individ 

motsätter sig en utbildning innan den överhuvudtaget påbörjat, på grund av att de anser 

att den är onödig eller rent generellt har en negativ inställning så kommer inlärningen att 

minska. Om inlärningen minskar kommer det att bli oerhört svårt att uppvisa ett positivt 

resultat då något sådant inte kommer att finnas hävdar Kirkpatrick (2006, s.6).  

Utbildningen som de anställda på stödfunktionen medverkade i hade två ledare från GR 

där den ena stod för de tre första dagarna och den andra höll i de två sista. De anställda 

på stödfunktionen upplevde att beroende på vem som är ledare, hur hög/låg entusiasm 

denne person har, är avgörande för hur mycket inlärning som kommer att ske. Denna 

reflektion håller jag med om då jag har egna erfarenheter med ledare som är oerhört 

positiva och engagerade där jag som individ också har lärt mig mer, än då jag haft en 

ledare som är motsatsen. Ledarna kunde inte förmedla innehållet på ett bra sätt men 

stödfunktionen upplevde ändå att de hade entusiasm. Helhetsbedömningen om ledarna 

var tyvärr väldigt dålig och det tolkar jag som att den pedagogiska förmågan betyder 

mer än entusiasmen. Det fanns också en viss skillnad i den pedagogiska förmågan 

mellan ledarna som inte kommer att diskuteras men som har en påverkan på 

helhetsbedömningen. Då stödfunktionen beställt en utbildning från GR är det svårt att 

veta hur bra en ledare är och vilka egenskaper den personen har. Förhoppningarna är att 

ledarna ska kunna förmedla ett budskap och vara effektiva i sin yrkesroll vilket tyvärr 

inte uppfattades av utbildningen, något som jag också märkte under observationerna. 

Naturligtvis är det viktigt att en ledare har entusiasm så att individer ska se fram emot 

utbildningen och ha en vilja att lära sig men den pedagogiska förmågan anses dock vara 

viktigare i detta sammanhang.   

Liknande helhetsbedömning kunde också utläsas om utbildningens innehåll. 45 % av 

deltagarna som besvarat enkäterna hade höga förväntningar på utbildningen där en 

annan fråga som ställdes visar att 42 % inte tycker att förväntningarna motsvarades av 

utbildningen. Mindre än hälften ansåg att målen kopplade till utbildningen inte uppnåtts 

och 60 % upplevde inte att innehållet förändrat hur de ser på sitt arbete. Syftet med 

utbildningen var att skapa en ny förståelse, att öka samverkan mellan avdelningarna och 

att ta vara på varandras olikheter. Det som kan ha haft en påverkan på detta är de två 
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olika strategier som finns när det kommer till kompetensutveckling. Den tekniskt-

rationella strategin, där målen med utbildningen är tydligt kopplade till målen med 

organisationen eller också den institutionella strategin som inte har någon tydlig 

koppling utan kompetensutveckling genomförs för att det ska se bra ut för omvärlden 

(Kock et al, 2008, s.183). Stödfunktionen tillämpar den tekniskt-rationella utifrån de 

källor jag haft att bearbeta. Målen med utbildningen var kopplade till organisationens 

mål då det fanns en önskan att öka samarbetet för att utföra arbetet effektivare. 

Problemet kan istället ha uppstått då målen inte varit tydligt presenterade eller att de 

anställda inte förstått varför de just ska arbeta med metoderna eller öka samverkan.  

Sammanfattningsvis är det inga positiva åsikter efter genomförd utbildning, varken vad 

gäller ledarna eller utbildningens innehåll. Det är väldigt tråkigt att denna uppfattning 

finns då organisationen investerat så mycket pengar på något som inte upplevs som 

positivt. Det är pengar som kunde använts på annan form av kompetensutveckling men 

det är också därför det är viktigt att utvärdera så att lärdomarna tas med till nästa gång.  

5.2.2 Lärande 
Steg två i Kirkpatricks fyrstegsmodell innebär att mäta graden av lärande. Har 

individerna tillämpat samtliga metoder och teorier som utbildningen presenterat? Har de 

förstått innebörden av att samarbeta och hur kollektiv kompetens kan utvecklas? Det är 

viktigt att komma ihåg att lärande är en process där en människa får ny kunskap och 

kompetens. Det är också något som förändrar en människas beteende och ger nya 

attityder (Illeris, 2004: Azmi, 2008). Det är också viktigt att komma ihåg att processen 

sker i interaktion med andra människor eftersom att det är då tyst kunskap sprids och 

bildar ett lärande menade Mårtensson (2000). Att sitta och försöka läsa sig till allting 

blir enbart tyst kunskap som inte utgör något lärande om det inte sprids. Det samma 

skulle jag vilja säga gäller för utbildningar av olika slag. Ledarna förmedlar sitt 

budskap, sina teorier och metoder och deltagarna lyssnar och tar till sig. Att sedan 

använda sig av metoderna och utföra något praktiskt i samspel med andra bildar ett 

lärande där tyst kunskap omvandlas till explicit (Mårtensson, 2000). Nu såg inte jag det 

problemet med utbildningen som stödfunktionen medverkade i då de faktiskt fick pröva 

på alla metoder efter genomgången vilket gör att kunskapen lättare fastnar.  

Helhetsbedömningen om utbildningen uppfattades väldigt negativt i reaktionssteget. 

Detta bådar inte gott för inlärningen och det går att ana att även detta steg kommer att 

uppvisa ett negativt resultat. Före utbildningen hade 67 % inte hört talas om metoden 

NÖHRA där 42 % inte tycker att det är viktigt att använda den. Metoden 

processkartläggning hade 46 % hört talas om och 17 % anser att den är viktig att 

använda där lika många använder den. Efter utbildningen upplevde 55 % av deltagarna 

att de i liten utsträckning tillgodogjort sig ny kunskap och 68 % svarade att utbildningen 

inte stärkt deras kompetens. Vad gäller metoderna uppstod en förändring vilket kan 

tolkas som att ett lärande faktiskt har uppstått. 59 % bedömer att de förstår modellen 

NÖHRA idag, jämfört med 67 % som före utbildningen inte hade hört talas om den. 

Metoden processkartläggning är mer lutad åt det negativa hållet där ingen förändring 

anses ha skett i det stora hela. Det är enbart 28 % som förstår metoden, alltså en liten 

ökning från tidigare svar. Utbildningen hann aldrig gå igenom metoden vilket förvånar 

mig då svaren uppvisar en liten förändring. Jag tolkar det som att det kan ha varit olika 

personer som besvarat uppföljningsenkäten och dessa kanske arbetar med metoden idag. 

Utbildningen har alltså tillfört ökad kunskap vad gäller metoden NÖHRA men i helhet 

har inte mycket annan kunskap tillförts. Jag kan inte se att beteendet hos de anställda 
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förändrats och då knappt någon kunskap tillförts fick de anställda ingen ökad 

kompetens. Det har alltså inte skett något lärande enligt Illeris (2004) och Azmi (2008).  

5.2.3 Beteende 
Beteendet visar om deltagarna tillämpat utbildningens innehåll i sitt arbete. Detta är 

något som är svårt att mäta då det inte fanns möjlighet att infinna sig på arbetsplatsen 

och observera om metoderna tillämpas. Det man får göra är att lita på att deltagarna 

talar sanning då Kirkpatrick (1979) ansåg att enkäter och eventuella statistiska test ska 

användas. Detta ska göras tre månader efter avslutad utbildning för att se om kunskapen 

tillämpas. Alvarez (2004) hävdade att en utvärdering av individens beteende bör göras 

två veckor efter genomförd utbildning. Detta anser jag är för kort tid då individerna 

kanske inte fått tid till att reflektera kring utbildningen och hunnit tillämpa samtliga 

metoder eller tekniker. Egentligen bör den som utvärderar detta steg låta kunskapen 

sätta sig några månader. Jag accepterar det Kirkpatrick hävdar men på grund av tidsbrist 

kunde jag enbart vänta en månad.  

Samarbetet är något som skulle öka och det intressanta var att studera och bedöma om 

deltagarna förstått innebörden av att samarbeta som förhoppningsvis leder till att de 

börjar göra det. Före utbildningen ansåg en stor del av deltagarna att deras 

arbetsuppgifter kräver samarbete och gynnas av samarbete. Tycker man så är det 

självklart att ett samarbete är viktigt i det arbete som de anställda på stödfunktionen 

utför. En stor andel ansåg också att de har en god samarbetsvilja och ser man tillbaka på 

figur 8 upplevde majoriteten att samarbetet ändå inte fungerar. Att ta reda på orsakerna 

kring varför det inte fungerar faller utanför denna studie men anmärkningsvärt är att så 

många respondenter upplever att de har en mycket bra samarbetsvilja och trots det 

fungerar inte samarbetet avdelningarna emellan. Att ställa en fråga om samarbetsvilja är 

naturligtvis känsligt och risken finns att respondenterna, trots full anonymitet valt att 

gradera deras förmåga bättre än den är. 

Tidigare forskare har betonat vikten av informellt lärande, kanske för att det bland annat 

är förmågan att tillämpa det inlärda i arbetet. Det är då tyst kunskap omvandlas till 

explicit och skapar ett lärande (Mårtensson, 2000). Kock & Ellström (2011, s.74) ansåg 

att det är viktigt att fokusera på informellt lärande och de aktiviteter som är oplanerade 

som till exempel att utforma olika övningar på arbetsplatsen eller genom att införa 

arbetsrotation. Även om det kan kännas som att tiden inte riktigt finns att anordna olika 

övningar eller arbetsrotationer så kan det vara en del i skapandet av en positiv 

arbetsmiljö. Man får en förståelse för hur andras arbete är och hittar lättare uppgifter 

som skulle kunna lösas gemensamt.  

5.2.4 Resultat 
Detta sista steg i Kirkpatricks fyrstegsmodell kommer att visa om någon förändring 

skett i verksamheten. Det är svårt att veta med säkerhet om någon förändring skett då 

jag inte observerat hur det ser ut organisationen efter utbildningen. Metoden 

processkartläggning hann utbildningen aldrig gå igenom på grund av 

kommunikationsproblem. Det är dock 14 % som använder metoden idag, men 

ambitionen är att samtliga anställda ska göra det i framtiden, något som tas med till den 

sista utbildningsdagen i juni. 10 % har svarat att de använder metoden NÖHRA i 

mycket stor utsträckning, medan 50 % svarar att de inte gör det. Tittar man tillbaka på 

lärande steget, är det 8 % fler som förstår modellen NÖHRA idag än vad de gjorde före 

utbildningen. Att de förstår en metod, är dock inte samma som att de använder den, 

vilket resultatet visar. Kompetensutveckling syftar till att påverka kompetensen hos de 
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anställda där denna utbildning är en formell strategi eller också benämnt 

överföringsmetafor (Kock, 2011, s.73: Sfard, 1998, s.5-6). Kunskap kommer från en 

form av förvärv som inte kan delas till andra och då de anställda enbart fått liten 

kunskap med sig från utbildningen skulle en integrerad strategi (deltagande metafor) 

underlätta för att sprida kunskapen vidare. Den integrerade strategin, t.ex. arbetsrotation 

har fokus på individ och organisation och sägs öka individens prestationsförmåga, 

samverkan och att viljan att dela med sig av sina erfarenheter ansåg Kock & Ellström 

(2011, s.74) 

Då utbildningen inte var en integrerad strategi utan en formell strategi anses det inte 

leda till att samverkan ökar mellan avdelningarna. Problemet har inte enbart att göra 

med att de anställda inte vill samarbeta utan har att göra med hur organisationen ser ut i 

helhet. Just nu är det fördelat i form av stuprör. Varje anställd inom de olika 

avdelningarna har sitt kontor vilket leder till att främjan för samverkan är oerhört svårt. 

Det är flest samarbete inom avdelningarna och inte så mycket mellan avdelningarna. 

Det är trots allt 41 % som upplever att de inte börjat samarbeta mellan avdelningarna 

där 28 % upplever att de faktiskt gör det. För att uppnå en hög grad av kollektiv 

kompetens krävs det att samtliga individer tolkar den uppgift som ska lösas på samma 

sätt. Det kräver vissa meningsutbyten för att skapa en djupare förståelse för varandra 

och för uppgiften (Hansson, 2013, s.30-31). Det är då gruppen agerar som en helhet och 

förståelse för deras arbetsuppgifter anser de anställda att de har enligt enkätsvaren. Det 

handlar mer om att förstå varandra och hur alla kan bidra med sin kompetens, något 

som utbildningen också tog upp. Kollektiv kompetens uppstår inte bara för att en grupp 

löser en uppgift tillsammans utan förutsätter att det finns ett samarbete. Det krävs en 

vilja från varje enskild individ att samarbeta och att förstå att det gynnar individen och 

organisationen. Fehr & Fischbacher (2004, s.185) ansåg att samarbete är en social norm 

som bidrar till ökat samarbete om alla andra i gruppen samarbetar. Detta samarbete 

bryts om det finns individer som enbart tänker på sig själva, som inte vill ta sig tid till 

att samarbeta utan tänker på att enbart maximera nyttan för sig själv. Det fanns en vilja 

att samarbeta på stödfunktionen, där 22 av 24 upplevde att de hade en bra 

samarbetsvilja. Majoriteten av de som besvarat enkät ett ansåg till och med att deras 

arbetsuppgifter gynnas av och kräver samarbete. Trots det fungerar samarbetet inte. Det 

handlar inte så mycket mer om individerna, utan om organisationens utformning anser 

jag. Det är svårt att främja samarbete när det inte finns utrymme för det i organisationen 

då alla har sina egna kontor. Baserat på tidigare förkunskaper hävdar jag att det skulle 

krävas en omorganisation som är öppen och främjar samverkan, t.ex. genom att ordna 

kontorslandskap. Efter utbildningen upplevde 41 % att de inte börjat samarbeta mellan 

avdelningarna och enbart 20 % gör det. Det fanns en vilja även efter utbildningen att 

samarbeta, då 50 % tar hjälp från andra kollegor när det löser en uppgift. Av de 

tillfrågade ansåg 37 % att utbildningen inte var orsaken till att något ökat samarbete har 

uppstått.  

 

5.2 Kompetensutveckling 
När det kommer till satsningen på kompetensutveckling har samtliga anställda inom 

stödfunktionen 4 000kr - 5 000kr som används till olika insatser per år. Dalin (1997) 

ansåg att det fanns en skillnad hos organisationer som reflekterar kring 

kompetensutveckling och de som inte gör det. En iakttagelse som gjorts är att 

stödfunktionen inte är av den reflekterande kategorin organisationer då de satsar mycket 

pengar på externa kurser och kanske inte förstått att det är få interna effekter. Det är 
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dock väldigt svårt att förstå om olika utbildningar ger någon effekt om det aldrig sker 

några ordentliga utvärderingar. Det är därför som det är väldigt viktigt att göra 

utvärderingar, för oftast finns alltid en tro och förhoppning om att utbildningen ska ge 

resultat, men vid många externa kurser är det svårt att få den uppfattningen. Den 

reflekterande organisationen avvecklar fristående kurser just på grund av att det finns få 

interna effekter och det kostar väldigt mycket. Stödfunktionen betalade 410 000kr för 

denna utbildning som enligt enkätsvaren uppvisar en sådan majoritet av negativa svar 

att utbildningen inte är värd någonting. En utbildning ska ha mål kopplade till 

verksamhetens mål, annars blir de nyförvärvade kunskaperna inte meningsfulla. De kan 

inte sättas in i ett organisatoriskt sammanhang (Dalin, 1997, s.73). De reflekterande 

organisationerna kartlägger även behov som är kopplade till organisationens mål och 

arbetsuppgifter. De genomför därmed inte bara utbildningar för att någon säger att den 

har gett effekt på ett visst annat ställe, utan tar hänsyn till sin organisation. Dessa 

upptäcker även värdet av informellt lärande och hur mycket det bidrar i ökad kompetens 

och struntar därmed i externa utbildningstjänster då de inte har någon stor förankring i 

mål och uppgift.  

 

5.3 Effekterna av utbildningen processledare 
Har utbildningen gett de effekter som var avsikten? Det vill säga, har deltagarna 

tillämpat samtliga metoder, förändrat sitt arbetssätt och börjat samverka? Nu när 

Kirkpatricks fyrstegsmodell grundligt redogjorts tyder allt annat på motsatsen. Det är 

fortfarande en stor del som ännu inte använder metoderna i sitt dagliga arbete och 

samarbetet fungerar till en väldigt liten del. Beteendet bland dessa personer har som jag 

bedömer det i liten utsträckning förändrats. Det är fler (41 %) som upplever att de inte 

samarbetar än före utbildningen då det var 33 % som inte gjorde det. Att siffrorna ser ut 

såhär behöver inte bero på utbildningen utan det kan vara så att det är olika personer 

som besvarat enkäten, där vissa samarbetar medan andra gör det inte. För att kunna 

komma fram till en insikt om utbildningen var värd de investerade pengarna är det 

viktigt att jämföra med tidigare studier.  

En annan effekt som kan identifieras, även om den är negativ, är att 68 % inte upplever 

att utbildningen stärkt deras kompetens och majoriteten svarade att ingen ökad kunskap 

tillförts. Jag bedömer att de anställda inom stödfunktionen inte har fått någon ökad 

yrkeskompetens och det känns inte som att de är motiverade att lära nytt när 

utbildningen fick en dålig helhetsbedömning (Kock, 2011, s.176). Mycket av 

motivationen beror på att ledarna inte var pedagogiska och det tror jag kan bidra 

negativt till att medverka i framtida utbildningar. Några effekter på organisationsnivå 

kunde jag inte se förutom att det enbart är en liten andel som börjat samarbeta. Om 

samarbetet kommer igång skulle många arbetsuppgifter kunna lösas mer effektivt där 

cheferna ute på de olika arbetsplatserna får snabb respons. Det är därför viktigt att 

betona värdet av informellt lärande. En studie som Kirkpatrick & Kirkpatrick (2010) 

hänvisade till visade att 70 % av all inlärning inträffar i arbetet och 10 % under 

utbildningen.  Viljan bland de anställda att samarbeta finns där och även om 

utbildningen inte lett till ökat samarbeta gav det ändå en del insikter. Kanske är inte en 

utbildning som redogör för hur viktigt det är att samarbete orsaken till att ett samarbete 

uppstår? Kanske är det viktigare att göra olika aktiviteter tillsammans, pröva på att lösa 

olika uppgifter som stärker den kollektiva kompetensen i gruppen. Jag tror däremot 

också att det är viktigt att förstå vilka tidsvinster som kan göras när man samarbetar 

men ännu viktigare är det att skapa en organisation som främjar för samarbete. Detta 
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kan ske genom att i fortsättningen till exempel undvika individuella kontor och ha 

öppna kontorslandskap där personer från de olika avdelningarna blandar sig.  
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6 Slutsats 
 

Syftet med detta examensarbete var att utvärdera utbildningen Processledare för att se 

om de anställda på stödfunktionen fått en ökad kunskap och börjat samarbeta mellan 

avdelningarna. Syftet togs fram ur det allmänna problemet där många organisationer 

och företag av olika anledningar inte utvärderar olika satsningar på 

kompetensutveckling. En klar uppfattning är att utvärderingar bör ske och är viktigt för 

framtida investeringar.  

Efter att ha bearbetat och analyserat det empiriska materialet med den teoretiska 

referensramen kan det konstateras att utbildningen Processledare inte gav de interna 

effekter som organisationen väntat sig. Deltagarna har börjat samarbeta i väldigt liten 

utsträckning och detta behöver inte ha koppling till utbildningen utan det kan vara olika 

personer som har besvarat enkäten under de två tillfällena. Ett lärande och ett förändrat 

beteende har även det uppstått i liten utsträckning då enbart ett fåtal personer har börjat 

använda de olika metoderna i sitt arbete och börjat samarbeta. Allting baseras på 

reaktionen av utbildningen, om den var dålig uppstår inget lärande vilket även leder till 

ett oförändrat beteende. Slutsatsen som dras utifrån en tolkning av den deskriptiva 

statistiken är att utbildningen inte var värd de 410 000 investerade kronor då inget 

resultat under denna studies genomförande kunnat uppvisas i organisationen. Det är 

därför särskilt viktigt att ta till sig lärdomarna och förstå innebörden av att köpa in 

externa kurser som enligt teorier har få interna effekter, något som också visades i 

denna studie. På längre sikt kan det hända att samarbetet fungerar då de anställda 

succesivt tar hjälp av varandra. Problemet med just denna utbildning kan ha varit att de 

anställda inte riktigt förstod vad utbildningen gick ut på eller vad den skulle leda till.  

Inför framtida satsningar på kompetensutveckling är det viktigt att se på tidigare studier. 

Tidigare forskning visar att det är viktigare att satsa på informellt lärande som sker i 

organisationen, att anordna arbetsrotationer eller genom att dela med sig av sina 

erfarenheter till andra. Genom att dela med sig av sina erfarenheter rörande olika 

metoder får individen också bekräftat att metoden fungerar och kanske väljer att 

tillämpa den i sitt arbete. Informellt lärande bedöms ge mer effekt än formella 

utbildningar och kostar mindre pengar än att satsa på externa kurser. Det ger mer 

motivation och en vilja att lära sig då det skapar ett positivt klimat i organisationen. I 

slutändan handlar det dock om de enskilda individerna och deras vilja till förändring. 

Det är viktigt att poängtera varför en utbildning anordnas och vilka effekter det kan ge 

organisationen. Ett ökat samarbete kan bland annat ge effektivare arbetstid och effektivt 

utförda arbetsuppgifter. Detta gynnar organisationen på en mängd olika sätt.  
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7 Slutliga tankar och rekommendationer 
 

Detta examensarbete har utförts i samarbete med stödfunktionen på 

Stadsdelsförvaltning Centrum. Då enkäter använts som huvudsaklig datainsamling var 

det ur metodisk synvinkel svårt att veta vilka som svarat på respektive enkät på grund 

av full anonymitet. Det kan därför vara en viss skevhet i svaren som återfinns i 

tabellerna och figurerna genomgående i denna studie, men det är inget som jag bedömer 

vara av stor vikt. Resultaten som framkommit ur denna studie bedöms som trovärdiga 

och enligt tidigare forskning uppstår liknande resultat vid denna typ av 

kompetensutveckling.  

 

7.1 Förslag till vidare forskning  
På grund av begränsad tid har vissa områden som rör denna typ av studie fått uteslutas. 

För fortsatt studie skulle det vara bra att intervjua samtliga anställda efter att 

uppföljningsenkäten skickats ut. Detta för att få bekräftat att personerna förstått frågorna 

och för att komma med lite andra åsikter om hur de uppfattar situationen efter 

genomförd utbildning. Något som också skulle vara ett intressant studieområde är att 

undersöka effekterna av informellt lärande och att jämföra det med utvärderingen av en 

extern utbildning. Forskningen säger att informellt lärande ger mer effekt, men är det 

alltid fullt genomförbart i en organisation och kommer de anställda att bli övertygade 

om att det är viktigt att satsa på? Efter genomförd studie och dess resultat skulle jag 

avråda alla organisationer att investera sina pengar i externa utbildningar, eller 

utbildningar i helhet. Detta är visserligen svårt att veta om utvärderingar av utbildningar 

inte sker så ofta som det borde. Det är också en fråga om överförbarhet och 

tillförlitlighet men effekterna från utbildningen Processledare är inte positiva och 

tidigare forskning visar att resultaten inte skiljer sig något anmärkningsvärt.  
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9 Bilagor 
 

Bilaga 1 Intervjuguide 
 

Intervjuguide  

 

 Förklara syftet med uppföljningsintervjun 

 Sekretess 

 Ålder, antal år i tjänst, yrke.  

Bakgrundsfakta 

 Hur fungerar verksamheten? 

o Organisationsschema? 

o När bildades SDF centrum? 

o Vilka är era chefer, kunder? 

o Förhållningssätt, lagar 

 

 Vision med SDF Centrum? 

 Mål med SDF Centrum? 

o Övergripande mål för hela Göteborgs Stad? 

 Antal Stadsdelsförvaltningar inom Göteborgs Stad? 

o Antal anställda Göteborgs Stad? 

o Antal anställda SDF Centrum? 

Kompetensutveckling 

 Satsning på kompetensutveckling för de anställda? 

o Hur mycket? 

o Vilka former av kompetensutveckling satsats det på? 

 Varför? 

Utbildning processledare 

 Syftet med utbildningen, innehåll? 

 Anledning till att genomföra utbildningen? 

 Vem kom initiativet ifrån? 

o Ledningen, er själva, era kunder? 

 Planering av utbildningen? 

o Tid, resurser, utbildningsledare 

 Har de anställda fått reda på målen med utbildningen? 

o Varför/varför inte? 

 Kostnad för utbildning? 

o Inkl. lönekostnad 
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Bilaga 2 Enkät före utbildning  
 

Brev 

Hej! 

Jag heter Dzenita Kovacevic och läser sista terminen på ekonomprogrammet med 

inriktning Organisation på Högskolan Väst i Trollhättan. Just nu gör jag mitt 

examensarbete hos er och det berör ämnet kompetensutveckling. Syftet med mitt 

examensarbete är att studera effekten av den utbildning som ni ska genomföra. Jag 

kommer även att skicka ut en uppföljningsenkät v.18 som jag är hemskt tacksam över 

att ni besvarar. Det är därför extra viktigt att ni besvarar både denna och kommande 

enkät för att jag ska kunna göra analyser och se om er utbildning har gett någon effekt.  

OBS: Du är fullständigt anonym. 

1. Är Du?  

 Kvinna 

 Man 

2. Hur gammal är Du?  

 20-30 år 

 31-40 år 

 41-50 år 

 51-60 år 

 61 eller mer år 

3. Inom vilken avdelning arbetar Du? 

 Ekonomi 

 HR 

 Utveckling 

 Övrigt 
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4. Hur länge har Du arbetat inom Din avdelning? 

 0-5 år 

 6-10 år 

 11-15 år 

 16-20 år 

 21 eller fler år 

5. Vänligen kryssa i det alternativ som stämmer bäst in på Dig.  

Hur bedömer Du... 

 
Inte 

bra 0 
1 2 3 4 5 6 7 

Mycket bra   

8 

... arbetsplatsklimatet?           

...Din samarbetsvilja?          

... att samarbetet är mellan avdelningarna 

idag? (Ekonomi, HR, Utveckling) 
         

6. Vänligen kryssa i det alternativ som stämmer bäst in på Dig. 

 
Instämmer 

inte 0 
1 2 3 4 5 6 7 

Instämmer 

helt 8 

Jag begriper situationer som uppstår i mitt 

arbete och agerar utifrån dem? 
         

Jag litar på min förmåga att lösa uppgifter 

enskilt? 
         

Jag litar på andra personer i min omgivning 

och löser gärna uppgifter i grupp? 
         

Jag anser att mina arbetsuppgifter kräver 

samarbete? 
         

Jag anser att mina arbetsuppgifter gynnas 

av samarbete? 
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7. Vänligen kryssa i det alternativ som stämmer bäst in på Dig. 

NÖHRA (Nuläge, Önskat läge, Hinder, Resurser, Agera) 

I hur stor utsträckning... 

 Liten 0  1 2 3 4 5 6 7 
Mycket stor 

8 

... har Du hört talas om modellen NÖHRA 

idag? 
         

... anser Du att det är viktigt att använda 

modellen NÖHRA i Ditt arbete? 
         

... behärskar Du att tillämpa modellen NÖHRA i 

Ditt arbete idag? 
         

 

 

8. Vänligen kryssa i det alternativ som stämmer bäst in på Dig.           

I hur stor utsträckning... 

 
Liten 

0 
1 2 3 4 5 6 7 

Mycket 

stor 8  

... har Du hört talas om processkartläggning 

idag? 
         

... anser Du att det är viktigt att använda 

processkartläggning i Ditt arbete? 
         

... behärskar Du att göra en processkartläggning 

idag? 
         

9. Vänligen kryssa i det alternativ som stämmer bäst in på Dig.  

I hur stor utsträckning… 

 
Liten 

0 
1 2 3 4 5 6 7 

Mycket 

stor 8 

... anser Du att det finns behov av att genomföra 

utbildningen? 
         

... har Du klart för Dig vilka mål som finns med 

utbildningen? 
         

... anser Du att dessa mål är förankrade i målen 

med organisationen? 
         

... bedömer Du att Du har den kunskap som 

ställs på att vara en processledare idag? 
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Påminnelse brev: 

Hej! 

10. Vänligen kryssa i det alternativ som stämmer bäst in på Dig.  

Jag anser att... 

 
Instämmer 

inte 0 
1 2 3 4 5 6 7 

Instämmer 

helt 8 

... det är viktigt att gå på olika former av 

kompetensutveckling, t.ex. utbildningar? 
         

... jag lär mig mycket genom att gå på 

utbildningar? 
         

... min kompetens stärks genom att gå på 

utbildningar? 
         

... min arbetsplats satsar mycket på olika 

former av kompetensutveckling för mig 

som anställd? 

         

... jag har den kunskap som mitt arbete 

kräver? 
         

... jag förstår vad mina arbetsuppgifter går 

ut på? 

 

         

11. Sista frågan! 

Jag lär mig bäst genom att... 

 ... studera på egen hand, t.ex. läsa i böcker 

 ... diskutera med mina arbetskamrater 

 ... gå på utbildningar 

Tack för ditt deltagande! 

Tack för att du tagit dig tid att svara på denna enkät.  

Hälsningar 

Dzenita Kovacevic 
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Det skickades ut en enkät till er rörande mitt examensarbete om kompetensutveckling 

för några dagar sedan. Det är fortfarande en stor del av er som ännu inte besvarat 

enkäten och jag vill påminna om att det är särskilt viktigt att detta görs innan 

utbildningen startar torsdagen den 28 februari.  

På grund av full anonymitet kan jag inte se vilka som svarat och därför skickas detta 

mail ut till samtliga. Ni som redan har besvarat enkäten kan bortse från detta mail. Ni 

som inte har besvarat enkäten, var vänliga och gör det! Det tar endast ca.5 min och är 

väldigt viktigt. Glöm inte att trycka på End Survey längst ner i hörnet för att skicka in 

enkäten!  
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Bilaga 3 Enkät efter utbildning 
 

Hej! 

För några månader sen fick Du besvara en enkät som rörde mitt examensarbete och 

utbildningen Du medverkat i. Nu är det dags för uppföljningsenkäten som är viktig att 

Du besvarar. 

Enkäten tar ca 5 min att besvara och Du är fullständigt anonym. Examensarbetet som är 

baserad på dessa två enkäter ska skickas in för granskning om 4 veckor och det är därför 

viktigt att Du svarar så snart Du kan så att jag hinner analysera enkäterna.  

 

1. Är Du? 

 Man 

 Kvinna 

2. Hur gammal är Du? 

 20-30 år 

 31-40 år 

 41-50 år 

 51-60 år 

 61 eller mer år 

3. Inom vilken avdelning arbetar Du? 

 Ekonomi 

 HR 

 Utveckling 

 Övrigt 

4. Hur länge har Du arbetat inom Din avdelning? 

 0-5 år 

 6-10 år 

 11-15 år 
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 16-20 år 

 21 eller fler år 

 

5. Vänligen kryssa i det alternativ som stämmer bäst in på Dig.  

I hur stor utsträckning... 

 
1 

Liten 
2 3 4 5 6 7 

8 Mycket 

stor 

Vet 

inte 

... anser Du att ledarna hade entusiasm?          

... anser Du att ledarna kunde förmedla 

innehållet på ett bra sätt? 
         

... anser Du att val av ledare påverkar Din 

kunskapsinhämtning? 
         

6. Vänligen kryssa i det alternativ som stämmer bäst in på Dig.  

I hur stor utsträckning... 

 
1 

Liten 
2 3 4 5 6 7 

8 Mycket 

stor 

Vet 

inte 

... bedömer Du att målen kopplade till 

utbildningen har uppnåtts? 
         

... bedömer Du att utbildningen förändrat 

Din syn på Ditt arbete? 
         

... bedömer Du att arbetsplatsklimatet 

förbättrats till följd av utbildningen? 
         

 

7. Vänligen kryssa i det alternativ som stämmer bäst in på Dig. 

 
1 

Dåligt 
2 3 4 5 6 7 

8 

Mycket  

bra 

Vet 

inte 

Helhetsbedömning om utbildningens 

innehåll? 
         

Helhetsbedömning om ledarna?          
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Förväntningar på utbildningen?          

Förväntningarna uppfylldes av 

utbildningen? 
         

 

8. Vänligen kryssa i det alternativ som stämmer bäst in på Dig. 

I hur stor utsträckning... 

 
1 

Liten 
2 3 4 5 6 7 

8 Mycket 

stor 

Vet 

inte 

... bedömer Du att utbildningen gett Dig 

ökad kunskap som kan tillämpas i Ditt 

arbete? 

         

... bedömer Du att utbildningen stärkt Din 

kompetens? 
         

... bedömer Du att Du fått insikt i 

betydelsen av att samarbeta? 
         

 

9. Vänligen kryssa i det alternativ som stämmer bäst in på Dig. 

I hur stor utsträckning... 

 
1 

Liten 
2 3 4 5 6 7 

8 Mycket 

stor 

Vet 

inte 

... bedömer Du att Du förstår modellen 

NÖHRA idag? 
         

... bedömer Du att Du förstår hur 

processkartläggning utförs? 
         

... bedömer Du att Du har förståelse för 

den konsultativa rollen? 
         

 

10. Vänligen kryssa i det alternativ som stämmer bäst in på Dig. 

I hur stor utsträckning... 

 
1 

Liten 
2 3 4 5 6 7 

8 Mycket 

stor 

Vet 

inte 
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... tillämpas Dina nya kunskaper i Ditt 

arbete till följd av utbildningen? 
         

... använder Du modellen NÖHRA i Ditt 

arbete idag? 
         

... använder Du Dig av 

processkartläggning idag? 
         

 

11. Vänligen kryssa i det alternativ som stämmer bäst in på Dig. 

I hur stor utsträckning... 

 
1 

Liten 
2 3 4 5 6 7 

8 Mycket 

stor 

Vet 

inte 

... bedömer Du att Du har förmågan att 

utföra nya arbetsuppgifter? 
         

... bedömer Du att Du börjat samarbeta 

med personer från de andra 

avdelningarna? 

         

... bedömer Du att Du har den kunskap 

som ställs på att vara en processledare 

idag? 

         

 

12. Vänligen kryssa i det alternativ som stämmer bäst in på Dig. 

I hur stor utsträckning... 

 
1 

Liten 
2 3 4 5 6 7 

8 Mycket 

stor 

Vet 

inte 

... tar Du hjälp av kollegor från de andra 

avdelningarna när Du löser ett problem? 
         

... bedömer Du att samarbetet fungerar 

bättre efter genomförd utbildning? 
         

... bedömer Du att utbildningen är 

orsaken till ett ökat samarbete? 
         

... bedömer Du att Du är konsultativ i ditt 

förhållningssätt gentemot dina chefer? 
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Tack! 

 

Stort tack för att Du tagit Dig tid att svara på denna enkät!  

Glöm inte att trycka på knappen längst ner för att skicka in enkäten!  

Hälsningar 

Dzenita Kovacevic 

 

 

 


